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[Inleiding]
Toen wij in den nazomer van 't jaar 1883 bij het eerwaardige Loevestein van onze
welwillende lezers afscheid namen, was het meer uit een gevoel van bescheidenheid,
dan wel omdat de stof of de lust voor verdere wandeltogten was uitgeput. Aan alles,
zoo meenden wij, moest een einde komen; ongaarne zouden wij 't verwijt hooren,
dat wij te veel vergden van het geduld dergenen, die ons tot dusver hadden vergezeld.
Dan nog liever het ‘dankbaar maar niet voldaan’! Mogen wij dat verwachten? Wij
durven het niet beslissen.
Zeker kon 't ons niet anders dan hoogst aangenaam zijn, wanneer deze en gene
met eenige teleurstelling vroeg: ‘Zijn de Wandelingen uit? Daar is toch nog wel meer
te zien’. Ja, daar is nog veel meer te zien, zoowel in reeds bezochte streken, als in
nog niet doorwandelde gedeelten. Daar zijn nog vrij wat merkwaardige landschappen
en gebouwen, die verdienen beschreven en afgebeeld te worden. Daar zijn ook wel
veranderingen te vermelden, onvolledige mededeelingen aan te vullen, vlugtig
behandelde plaatsen wat naauwkeuriger te bezien. Aan stof voor N i e u w e
Wa n d e l i n g e n d o o r N e d e r l a n d ontbreekt het niet, evenmin als het ons
ontbreekt aan de opgewektheid, om nogmaals den wandelstaf op te vatten. De vraag
is, of de stemmen, die tot voortgaan noodigden, de meening van velen of slechts van
enkelen uitspraken. Onzen uitgever is de moed nog niet vergaan om er de proef van
te nemen en zeer gaarne voldeden wij aan zijn' wensch, om daarbij het onze te doen.
Reeds hervatten wij onzen aangenamen arbeid, door de lommerrijke dreven van
de V u u r s c h e , het welvarende B a r n e v e l d , het vriendelijke Tw e l l o met pen
en potlood te doorwandelen en voor een drietal afleveringen is dus de stof reeds
verzameld. Zonder een bepaald bindend programma te geven, meenen wij toch te
mogen vermelden, dat ons
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nog voor den geest staan, togten als naar Valkeveen in het Gooi, naar de kasteelen
Wijchen, Hernen, Doornenburg bij Nijmegen, Rechteren en Eerde boven Zwolle,
naar Hulshorst, Essenburg, Staverden en eenige bosschen op de Veluwe1, naar Rijswijk
en Voorburg bij den Haag, naar Heemstede, Houten, Schalkwijk boven Utrecht, naar
Waardenburg en Zalt-Bommel, naar de Noordzee-eilanden, naar de omstreken van
Arnhem of van Breda, waar nog wel 't een en ander, vroeger niet vermeld, is te
bezoeken, in den omtrek van Haarlem, waar de schrijver thans zijn woonplaats heeft
en nog keer op keer zooveel schoons mag vinden, aan niet allen, niet velen misschien,
bekend. En wat hier niet genoemd wordt is daarom nog niet buitengesloten.
Wenken en aanwijzingen van belangstellenden blijven welkom en zullen, zoo
mogelijk, ter harte worden genomen. Wij hopen met trouw en naauwgezetheid weêr
te geven wat wij zien en blijkt het ons, dat de voortzetting onzer wandelingen
goedkeuring vindt, 't zou ons aangenaam wezen ook als een bewijs, dat men nog wel
gaarne het een en ander hooren wil van het goede land onzer inwoning, want - zooals
Heer Peter wijselijk opmerkt ‘de liefde tot zijn land is ieder aangeboren’.
J. CRAANDIJK.
P.A. SCHIPPERUS.

1

Ook naar Valkeveen en de Veluwsche bosschen en landgoederen, boven genoemd, zijn reeds
wandelingen gedaan.
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De Vuursche.
't Is een heerlijke zomermiddag in de eerste helft der rijke Julijmaand. In de bosschen,
op de velden staat alles in vollen dos. Lente en voorzomer waren koel en kalm. Het
loof, nog niet door zomergloed verschroeid of door stormen geteisterd, is vol en
frisch, ook heeft er de rups zijn verwoestingen niet aangerigt. Groen is het gras, niet
enkel in de lagere streken, maar ook op de hooge, drooge gronden is het nog niet dor
en bruin gebrand. Het koren begint te rijpen, de boekweit gaat bloeijen, de erica's
der heide vertoonen haar zachtroode klokjes, de wilde bloemen langs wegen en akkers
prijken in weelderigen overvloed. De buitenplaatsen en optrekjes zijn bewoond, met
de kleurrijkste kweekelingen van den tuinbaas gesierd. Smaakvolle equipages rollen
langs de beschaduwde heirbanen, en in het lommer blinken de ligte zomertoiletjes
van lezende, wandelende of balspelende jonkvrouwen. De geuren van het hooiland
vervullen de lucht. 't Is overal weelde, leven, vrolijkheid, - weelde, door den rijke
duur betaald, door den armste kosteloos te genieten, haar heerlijkheid ontplooijend
voor het eenvoudige burgergezin uit onze steden, als het gezond van voet en longen,
met open oog en hart voor de natuur, in 't bezit van enkele guldens voor reis- en
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verteringskosten, een dagje buiten doorbrengen wil. Niet overal ligt zeker dit genot
onmiddellijk voor de hand, maar toch, talrijk en goedkoop genoeg zijn spoor- en
tramwegen, om velen in verschillende streken van ons vaderland zonder al te groot
bezwaar een uitstapje naar een of ander bekoorlijk lustoord te vergunnen. En wie
ook te klagen hebben, zeker niet de bewoners der oude bisschopsstad, der schoone
hoofdstad van h e t S t i c h t ! Aan welken kant zij ook den kring hunner rijkbeplante
wallen verlaten, overal vinden zij op geringen afstand de weelde van bosch en akker,
van lusthof of heide, van weide of rivier.
Aan 't Rijnspoorwegstation te Utrecht ontmoeten wij elkander, om onze ‘nieuwe
wandelingen’ te beginnen. De landstreek is ons niet vreemd. Herhaaldelijk
doorkruisten wij reeds dien omtrek, maar altijd met de wetenschap, dat men regt zou
hebben te vragen: ‘waarom de togten niet nog wat verder uitgestrekt? Waarom
gesproken van het een, van het andere gezwegen?’ 't Altijd wat willekeurig antwoord
moest wezen: ‘omdat het niet in ons plan ligt, alles te geven.’ Wij waren in 't Gooi.
Hilversum, 's Graveland, Bussem, Blaricum, Laren werden behandeld. Bij Soestdijk,
Baarn en Eemnes hielden wij ons op. Verdiende ook de Vuursche, die er toch zoo
onmiddellijk bij behoort, geen opzettelijk bezoek? Was Valkeveen en Crailo en de
Larenerberg onze aandacht onwaard? Gaarne grijpen wij de gelegenheid aan, om
deze en dergelijke gapingen aan te vullen. Onze eerste togt gaat naar de Vuursche.
Wie daar goed bekend zijn, weten dat er in allerlei rigtingen groote en kleine
wandelingen zijn te maken en wachten geen volledig overzigt, 't welk als ‘wandelgids’
zou kunnen dienen. Ook ditmaal, als van ouds, omvat onze zwerftogt slechts een
deel van het uitgestrekte terrein. Daarop bereiden wij ons voor. Wat wij zullen kunnen
doen, hangt af van omstandigheden, onder anderen hiervan, of aan de Vuursche
nachtverblijf zal te bekomen zijn. Doorgaans is in den zomer het kleine logement
bezet door familiën, die er voor eenigen tijd vertoeven en vindt de reizende man er
geen plaats meer. Is dat thans ook het geval, dan moeten wij zorgen, bijtijds
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een spoorwegstation of een ruimer herberg te bereiken en ons verblijf wordt daardoor
aanmerkelijk bekort. Maar half Julij zijn de vacanties nog niet begonnen. Dan leeft
de hoop des vaderlands nog in den tijd der overgangsexamens en de ouders, met
kinderen tusschen de 12 en 18 jaar gezegend, kunnen nog niet uit de stad. Een paar
gasten kunnen dan misschien voor een' nacht wel onderkomen vinden. Voor den
wandelaar is in druk bezochte streken ook daarom de eerste helft van Hooimaand de
welaangename tijd, al blijft het een kans, waarop hij niet rekenen kan. 't Is altijd
geraden, de plannen zóó in te rigten, dat hij op de mogelijkheid van teleurstelling
bedacht is. Met name voor een' togt naar de Vuursche is dat noodig, want de naaste
logementen liggen minstens op een goed uur afstand, en openbare vervoermiddelen
zijn er nog even onbekend, als in de dagen toen de eerste Germaan den voet hier in
de maagdelijke wouden zette.
't Is een prachtige dag, warm genoeg om ons niet te nopen tot de sarcastische vraag,
of dit nu zomer is, niet zóó warm, dat de hitte benaauwend en afmattend wordt. Er
waait een frissche koelte en er is overigens doorgaans lommer genoeg langs den weg.
Dit komt ons te meer ten goede, omdat wij op 't heetst van den dag, ruim een uur na
den middag, op het pad gaan. De Centraalspoor verleent ons haar diensten tot het
station B i l t . Wij hadden ook van den Oosterspoorweg tot het station
M a a r t e n s d i j k gebruik kunnen maken. Wie den een' voor de heen-, den anderen
voor de terugreis kiest, kan van Utrecht uit een' aangenamen wandeltogt maken.
Onze plannen zijn echter ditmaal anders. Maar wij behouden ons voor, den fraaijen
weg van Maartensdijk naar de Vuursche en van daar naar Hilversum bij een volgende
gelegenheid onder de voeten te nemen.
De spoorbaan buigt zich aanvankelijk om de stad, zoodat wij eerst nog geruimen
tijd de daken en torens, en boven alles uit den hoogen Domtoren, op korten afstand
nevens ons houden. Tuinen
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en moesgronden, gelijk bij een aanzienlijke stad te verwachten zijn, strekken zich
aan alle zijden uit en van dezen kant vertoont Utrechts onmiddellijke omtrek weinig
bijzonders. Allengs komt er wat meer afwisseling van lanen, bouwland en weide;
maar de bodem blijft nog vlak en tamelijk laag. Wij zijn nog in de veenen. Daar
liggen ook de forten, die in tamelijk ruimen kring de stad beschermen en de smalle,
kronkelende wegen door de inundatiën bestrijken. Een dier forten, nabij het punt,
waar de Oosterspoor den Centraal kruist, komen wij digt voorbij. 't Heeft iets
eigenaardigs, want uit de groene wallen verheft zich een torenspits. Daar binnen ligt
dan ook een dorpje opgesloten, een dorpje uit een speelgoeddoos. Niet altijd lag het
binnen dien gordel gekneld. 't Was reeds van oudsher een buurt, O o s t v e e n genaamd
en behoorende tot de lange en smalle strook veengrond, die onder den naam van d e
O o s t v e e n s c h e l a n d e n op de grens tusschen het Over- en het Nederkwartier
lag. Men vond er een kapel aan St. Lebuinus gewijd, en aan de kleur van dit bedehuis
ontleende de buurt haar' tegenwoordigen naam. Eerst in 1818 en -19 werd zij versterkt,
zoodat de oude kapel, thans de kerk der Hervormden, met een aantal huizen in de
wallen besloten werd.
Zijn wij het fort voorbij, dan hebben wij ook weldra den lagen veenbodem verlaten
en 't is al spoedig te zien, dat wij een landstreek van een gansch ander karakter zijn
binnengetreden. 't Is hakhout en roggeveld, hier en daar dennen- of eikenhout, en
zelfs de ruige heideschors met de witte zandige kanten begint zich te vertoonen. Ook
hier is de afscheiding scherp en de overgang verrassend. Aan 't station B i l t stoppen
wij. Wij verlaten den trein, het stoomros rent voort, 't is in een oogwenk achter het
dennenbosch verdwenen en was de overgang van het lage in het hooge land
verrassend, niet minder is 't de overgang uit de beschaafde wereld der spoortreinen
en telegraaflijnen in de diepste stilte en de volstrektste eenzaamheid. De oningewijde,
die alleen weet dat de Bilt een klein maar vrolijk dorp is, van schoone landgoederen
omringd, zou alligt iets daarvan denken te zien bij het station van dien naam. Wie
met de plaatselijke gelegenheid bekend
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is, weet, dat het dorp ongeveer een half uur van 't station verwijderd is. Van hier zien
wij dan ook niets, dan de laan die er heen leidt. Bij de spoorbaan ligt een logement.
Dit is, behalve 't stationsgebouwtje, het eenige huis. Spoedig is 't aan ons oog
onttrokken, als wij den weg opwandelen en voorts zien wij vooreerst geen woning,
geen mensch, geen dier meer. Aanvankelijk is 't een laan van schrale eikjes, waarin
de straatweg loopt. Aan beide zijden breiden zich dennenboschjes uit. 't Is er wel wat
zonnig en de wind speelt er niet door het hout. Maar dat duurt niet lang. Weldra
wordt de laan wat meer belommerd, de dennen worden forscher, nu en dan wisselt
hakhout de hooge, roodgetinte stammen af, de bruine heidekanten gloeijen in het
zonlicht als purper, en meer dan één voetpad verliest zich in de schemering der
uitgestrekte mastbosschen. Wat is 't hier stil! Maar de eenzaamheid is niet doodsch
of drukkend. Daar is leven in het suizen van den wind door de toppen, in het gonzen
der insecten, in het spelen van het licht, in het drijven der zomerwolken, in den geur
der dennen. Eenvoudig is het landschap. Zijn schoonheid is volstrekt geen pracht,
die zich opdringt en overweldigt, maar een liefelijkheid, die door haar kalmte weldadig
aandoet en bij haar' eenvoud door haar verscheidenheid boeit. Hoe schilderachtig is
dat breede zandspoor met zijn groene kanten, zich afbuigend van den straatweg, of
die andere wilde laan met de zilveren berken op den hoek, of dat heideveldje met
zijn' houtstapel tusschen de donkere dennen, of die groote purperen vlakte, waaruit
enkele krachtige stammen oprijzen, in 't verschiet door wazig blaauwe heuvels
begrensd. Hoe geestig valt het licht daarginds op het frisch groene kreupelhout, waar
die doorkijkjes zich openen tusschen het hooge en digte hout, en hoe kleurt het de
knoestige dennentakken met gloeijend rood. Hoe afwisselend zijn de tinten van het
eiken- en berkenloof langs den weg, en hoe vrolijk steekt daarbij het heldere, fijne
blad der acacia's af. Hoe koel is 't onder het donkere gewelf der statige beukenlaan,
dat wij reeds geruimen tijd vóór ons als een lange, donkere tunnel hadden zien
schemeren, hier en daar door een doorvallenden zonnestraal verlicht. 't Is een
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schoone straatweg, dien wij volgen en wie dien kiest voor een bezoek aan de Vuursche
zal 't zich niet beklagen. Maar wie, bij langer of herhaald vertoef in deze streken,
verandering wenscht, is aan dezen weg niet gebonden. Op eenigen afstand van 't
station kwamen wij aan onze linkerhand een lange, breede oprijweg voorbij,
aanloopend op een groot, met kolommen versierd heerenhuis in de verte. Welligt
zijn daar, een tien minuten van den ingang, aan de Oostzijde, de beide aarden
omwallingen nog te vinden, voor eeuwen hier in zand en heide tot een nog niet
ontraadseld doel opgeworpen. 't Is de laan van het uitgestrekte, aanzienlijke landgoed
E i j c k e n s t e i n , nabij Maartensdijk, waaronder de bosschen aan dezen kant van
den straatweg voor een goed deel behooren.
Door die bosschen, omstreeks zestig jaren geleden, na de bestrating van dien weg
in de eertijds zoo barre wildernis aangelegd, leidt nog wel meer dan één binnenweg
en voetpad in verschillende rigting, ook naar den zijweg naar de Vuursche, dien wij
aantreffen, wanneer wij, een ¾ uur van 't station, het witte tolhuis voorbij zijn. Gingen
wij regtuit, dan zouden wij, langs de buitenplaatsen Ewijckshoeve, Prins
Hendrikshoeve, Pijnenburg en Eikenhorst, te Soestdijk uitkomen. Ons doel ligt heden
evenwel elders en wij slaan links af.
Eén der voetpaden door het bosch - en een geestig voetpaadje is het, zooals het
helder uitkomt tusschen het welig groen - zien wij reeds spoedig, en wat verder bij
een bogt in den grintweg, waar een boerderij onder hoog geboomte op een
bosch-pleintje ligt, is 't een fraaije eikenlaan met frissche graskanten, die op onzen
weg aanschiet. Aan die zijde is 't meest dennenhout, met hakhout en acacia's
afgewisseld, terwijl aan de regterhand het terrein aanvankelijk wat meer open is en
het oog over boekweit-, rogge- en aardappelakkers rust op den donkeren boschgordel,
waartegen een wit boerenhuis met rieten daken en hooibergen scherp verlicht uitblinkt.
Verderop is het doorgaans aan beide zijden bosch, nu en dan op wat hooger grond,
soms enkele stukken bouwland of weide, ook wel een heideveld met schaapskooi of
houtstapels of eenzame, verwaaide dennen. Prachtige varens groeijen
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in de breede greppels, bloeijende kamperfoelie-ranken slingeren zich om de stammen,
een tapijt van donzig mos of bruine dennennaalden, glanzend als mat goud, bedekt
den bodem, zijlanen, waar het zonlicht in speelt, openen van tijd tot tijd een doorzigt
onder de digte loofgewelven. De breede, lommerrijke kunstweg bij den tol komt van
Maartensdijk. De laan daartegenover leidt door de bosschen van Pijnenburg naar den
Soestdijker straatweg, niet ver van het heerenhuis dier schoone bezitting. Wij hebben
nu, sedert wij dien weg verlieten, een goed kwartier gewandeld. 't Is nog nagenoeg
even ver tot aan de Vuursche, en niet zelden wordt bij een bezoek aan dat dorpje de
omweg door deze laan gekozen, terwijl men dan, even voorbij het huis en het park,
den grintweg weêr inslaat, die bij het jagershuis op de laan tusschen Pijnenburg en
Drakenstein uitloopt. 't Is een dier diepe, heerlijke boschwegen, die wij aan onze
regterhand zien, uitlokkend genoeg om er in af te dwalen, maar die ons thans toch
nog niet tot een' zwerftogt onder hun hooge bladerdaken mogen verleiden. Wij zullen
daartoe nog wel gelegenheid hebben, maar wij moeten nu vooreerst tot nadere
bepaling onzer plannen, zonder onnoodig oponthoud, de Vuursche bereiken, wier
eerste witte huizen reeds schemeren door 't geboomte daar vóór ons.
De Vuursche is een klein dorpje. De breede dorpsstraat telt maar weinig huizen. Al
spoedig volgt de ruime, fraaije school met onderwijzerswoning op den hoek eener
laan. Op den anderen hoek vinden wij het kerkje met de pastorie. Dan is aan die zijde
het dorp uit. Tegenover de laan ligt de herberg, daarnevens nog een thans ledig
staande villa in een' vrij grooten tuin, en daarmede is ook aan dezen kant het einde
van de dorpskom bereikt. Maar 't geheel maakt een' allervriendelijksten indruk. De
woningen zijn allen goed onderhouden, de openbare gebouwen dragen den stempel
van nieuwheid en netheid. En er is heerlijk hout. Hoe prachtig zijn de zware, geurende
linden van het logement. Hoe frisch is
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het groen der laan, het plantsoen der tuinen, het geboomte dat het kerkje omringt.
De Vuursche is inderdaad een liefelijk plekje, een dorpje in het bosch, een pareltje
in het goud. Dien naam verdient het heden wel in hooge mate. Wat is er een leven
en bedrijvigheid, wat is er een weelde en luister ten toon gespreid! Was 't aanvankelijk
stil op den straatweg; hoe later het werd in den middag, des te meer rijtuigen waren
ons voorbij gereden in de rigting van de Vuursche. Zie eens, in hoe grooten getale
er zijn verzameld bij de herberg. De stal is veel te klein om hen te bevatten. Daar
staan er uitgespannen op het pleintje. Daar rijden er langzaam rond. Daar komen er
van alle kanten in vollen draf aangesneld. Daar zijn er van allerlei aard: eenvoudige
huurwagentjes, nette rijtuigen van groote stalhouders, schitterende equipages. Wat
rijke livereijen, wat prachtige paarden; kloeke deftige zwarten der oude, patricische
familie, fijne, slanke raspaarden, vlugge sierlijke poneys. Wat vrolijke, smaakvolle
toiletten der dames, die er uitstijgen om zich te voegen bij de groepjes in de laan of
aan de tafeltjes onder het lommerrijke loofdak. Ook het komische ontbreekt er niet.
Daar is iets grappigs in de pogingen van high-life uitgedoste heertjes en naar de
aller-allerlaatste mode opgedrilde juffertjes, ook van bejaarde, fijn gekleede huisvaders
en prachtige matrones, om zich te vertoonen met een aristocratisch air, dat hun
geboorte en afstamming nu eenmaal aan hun gelaat, hun houding, hun spraak onthield.
Daar komen op den schoonen Zondag-middag aan de Vuursche ook wel, die meer
willen schijnen dan zij zijn, of die, door het rad der fortuin omhoog gewenteld, gaarne
zouden doen vergeten, wat zij of hun vaders geweest zijn. Alle eerbied voor onzen
kleinen burgerstand, die in winkel of kantoor een eerlijk stuk brood verdient. Van
harte is hun een vrije, prettige dag van al te schaars gesmaakt natuurgenot gegund.
Maar als zij zich aanstellen als jonkers en freules, dan maken zij zich eenvoudig
belachelijk. Van harte gegund de voorspoed van den man, wiens ijver en bekwaamheid
hem schatten deed winnen; niet misgund de rijkdom van den gelukkigen speculant
of van den winner van een' hoogen prijs in
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de loterij. Maar vermakelijk blijven de Kegges, die ‘de adellijke Heeren en de groote
Hanzen’ willen naäpen en overbluffen - vermakelijk, als zij niet ergerlijk zijn. Maar
ergeren willen wij ons heden allerminst. Daarvoor schijnt de zon veel te heerlijk,
daarvoor is het tooneeltje onder de linden veel te vrolijk. Wij genieten 't, terwijl wij
in de koele schaduw een oogenblik van rust en verkwikking smaken.
Niet ver van ons ligt nog altijd de oude ‘dolmin’, op zijn vijftal draagsteenen
rustend, zooals hij reeds lang er lag onder allerlei afwisseling van tijden en
menschengeslachten. Reeds lang lag hij daar. Hoe lang? Zeker reeds vele, vele jaren,
al verhaalt men ons, dat sommigen nog heugt, hoe hij uit de heide bij d e z e v e n
l i n d e n herwaarts werd overgebragt. Is dat zoo, dan was hier de plaats der
godsvereering niet voor den wilden volksstam, die in de eerste eeuwen onzer
jaartelling deze wildernissen bewoonde, en, behalve hier in den omtrek, ook in de
naburige Hilversumsche heiden en bij Maartensdijk enkele sporen naliet. Maar van
oude dagen en oude dingen getuigt hij toch, ook al was elders in de nabuurschap de
plaats, waar de offeranden der priesters op hem werden nedergelegd, of wel het koord
en de bijl, de schaar en de eikenhouten staaf, als de dag des gerigts werd gehouden.
Jammer, dat hij een getuige is, die zulk een diep stilzwijgen bewaart op de vragen
hem gedaan. Vruchteloos is de grond onder hem doorgraven - geen wonder, wanneer
hier zijn oorspronkelijke plaats niet was. - 't Bleek alleen, dat de draagsteenen nog
wel twee ellen diep in de aarde schuilen. Dr. Janssen vond aan de W.-zijde asch en
keisteenen, ook een brok graniet en een wig van serpentijnsteen. Ook zijn er urnen
gevonden bij de plaats, vanwaar hij herwaarts zou zijn overgebragt.
Tegenwoordig dient de steen tot niets anders, dan tot eene eigenaardige decoratie
van het boschpleintje voor de herberg. Menigeen vindt, dat er niet veel aan te zien
is. 't Is een groote steen en daarmeê uit. Soms wordt hij voor de aardigheid voor tafel
gebruikt, zooals heden op dezen drukken dag. Worden er dan offers geplengd, dan
zijn het offers aan Cambrinus of aan
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Bacchus, wanneer ten minste de oude beschermgod van den wijnbouw geacht kan
worden, ook met de likeurstokerijen in betrekking te staan. Eenige jongelui hebben
er hun bierglazen en likeurglaasjes op neêrgezet. 't Is althans een tafel, die niet
wankelt. Kinders laten er zich gaarne op tillen. Zij voelen zich dan hoog en veilig.
Gymnasten plegen er met vluggen voet op te springen. Bij een veel bezocht logement
is toch eigenlijk het eerwaarde steengevaarte niet op zijn plaats. 't Behoort te huis in
het stille bosch, op de eenzame heide. Maar als de rijtuigen zijn weggereden, de
vrolijke gasten vertrokken, als de rust heerscht in het kalme dorpje, dan begint de
steen weêr te fluisteren van het grijs verleden, dan maakt hij indruk door zijn' strengen
eenvoud. Dan behoort hij zoo goed bij de statige linden - de heilige linden, onder
wier breed uitgeslagen takken het voorgeslacht bij voorkeur zijn' gerigtssteen plaatste.
En in dien toestand verkeert de Vuursche menig, menig dag van het jaar. Zoo zullen
wij het dorpje ook heden avond zien.
De welgedane kasteleinesse heeft ons gerust gesteld op het stuk van nachtverblijf.
Er is toevallig nog een kamer onbezet en wij hebben dus geen haast te maken. Wij
kunnen beginnen met genoegzaam tijd te wijden aan het bosch en voorts, na den
maaltijd, van den langen zomerdag nog tot een wandeling in den omtrek gebruik
maken.
Den welgemeenden raad, in den zeer bruikbaren Wa n d e l g i d s i n d e
o m s t r e k e n v a n N a a r d e n e n z . gegeven, ‘om in het logement een manneken
te vragen, dat ons overal brengt’, volgen wij niet op. 't Is waar, van de zoogenaamde
bezienswaardigheden, k o n i j n e n b e r g , g r o t , k a p e l en v i s c h k o m , zijn
althans de beide eersten zonder geleide bezwaarlijk te vinden. Waarschijnlijk zelfs
komt men er niet. Maar tegen dat geringe nadeel weegt ruimschoots het voordeel op,
om in het schoone bosch, dat onbeperkt voor den bezoeker openstaat, onverzeld naar
hartenlust rond te dwalen. Toch hebben wij geleide gevonden, maar 't was eerst,
nadat wij het grootste en fraaiste gedeelte van het uitgestrekte park op eigen
gelegenheid hadden doorkruist.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

13
Een breede laan tusschen de school en de kerk leidt naar den ingang der plaats. Daar,
tegen den zoom van het bosch, ligt een schilderachtige boerderij, met schuur en
hooischelf, onder krachtig eikenhout en een weinig verder, tusschen de stallen en de
oranjerie, rijst het heerenhuis uit een' helderen vijver op. Het ruime voorplein prijkt
met prachtige boomen en rijke bloemperken, terwijl de zware stammen en donkere
kroonen van het bosch den achtergrond vormen. Het kasteel D r a k e n s t e i n zelf is
een wat stijf, streng regelmatig achtkant gebouw, met een koepeltorentje uit het hooge
dak. De bouwmeester, die 't in den jare 1640 voor den Heer van Reede ontwierp,
koos een' wel wat zonderlingen vorm, waaraan het inwendige min of meer moest
worden opgeofferd en waarbij vrij wat ruimte verloren ging. 't Gesticht vond echter
om die ongewone gedaante des te meer bewonderaars en de liefhebbers van
onberispelijke symmetrie konden dan ook voldaan zijn, te meer, daar geen enkel
boompje of klimplantje het waagde, te groeijen op het kleine, met een houten
schoeijing omperkt terras, dat den voet der muren omringde en de kanten van de
ronde gracht met een paar zorgvuldig gelijk gemaakte trappen opliepen. Ons behaagt
het beter, nu de vijver, wat vrijer en losser van vorm, door langzaam glooijende,
breede gazons is omzoomd en tegen het huis wat welig wassend hout is geplant, door
zijn verschillend getint groen de stijve lijnen wat brekend. Een ‘deftig en aanzienlijk
slot’ mag 't in elk geval genoemd worden. Evenals het geheele landgoed wordt het
voortreffelijk onderhouden. 't Is wel te zien, dat de eigenaar, Jhr. Mr. P.J. B o s c h
v a n D r a k e n s t e i n , Commissaris des Konings in N.-Brabant, de schoone bezitting
in eere houdt.
't Is ook een zeer oude heerlijkheid. Reeds in 1385 werd Frederik van Drakenburg,
die blijkens het wapen van zijn geslacht aan het edele huis van Putten verwant schijnt
te zijn geweest, er mede beleend door het kapittel van St. Jan te Utrecht. Maar reeds
300 jaren vroeger, in 1085, zou het goed aan bisschop Koenraad hebben toebehoord
en zelfs wordt beweerd, dat keizer Otto I 't in 953 aan bisschop Balderik had
geschonken. In 1546
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ging het huis, met de daaraan verbonden heerlijkheid d e V u r s e en het hooge,
middelbare en lage regtsgebied, aan een rijk en magtig edelman, J a n v a n
K u i l e n b u r g , over. Heer van Kuilenburg was hij niet, daar hij uit een' zijtak stamde,
maar tal van heerlijkheden en goederen had hem A g a t h a v a n A l k e m a d e ,
Willem's dochter, ten huwelijk medegebragt. Zijn weduwe liet de Vuursche na aan
hun tweede dochter J o h a n n a , de gemalin van Karel van Bourgondië, wier zoon
Jan dit erfgoed in 1610 vervreemde. 't Kwam aan Simon van Veen en in 1611 aan
diens zoon, die 't aan Ernst van Reede verkocht. Ter wille van den nieuwen Heer
werd huis en heerlijkheid van de leenroerigheid aan het kapittel ontheven, maar deze
droeg het aan prins Frederik Hendrik als Graaf van Buren op en ontving 't van hem
wederom in leen. Zijn zoon Gerard bouwde het nieuwe huis en stichtte ook de kerk
en de pastorie. Na zijn kinderloos overlijden kwam de heerlijkheid achtereenvolgens
aan verschillende aanzienlijke familiën, tot het in 1803 aan Jhr. P.W. B o s c h en
sedert aan diens zoon en kleinzoon overging.
Behalve de namen der achtereenvolgende eigenaars heeft de geschiedenis omtrent
het huis niets te vermelden. Meer dan een edele huizing is 't ook nooit geweest. Onder
de vaste burgten van het Sticht behoorde het niet en in zijn' tegenwoordigen vorm
telt het nog geen twee en een halve eeuw. Aan de Vuursche is men geneigd, er een'
veel hoogeren ouderdom aan toe te kennen. ‘Het dagteekent reeds uit de 9de eeuw’,
zegt men ons met verklaarbaren trots. Dat geldt nu dit huis wel niet, maar een
geschiedenis, die misschien meer dan negen eeuwen omvat, al is zij op zich zelve
weinig merkwaardig, geeft toch aan het kasteel Drakenstein een' luister, waarop maar
weinig adellijke gestichten in den lande kunnen roemen.
Het schoone bosch rondom het huis is rijk aan kloek en welig wassend hout, aan
beuken vooral, krachtig en statig oprijzend uit den bemosten grond. Lange,
lommerrijke lanen en breede wandelpaden leiden er door heen, enkele open plekken,
met boekweit en rogge beteeld, geven er afwisseling, een paar helder wit
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gepleisterde boerderijen, evenals alles op de bezitting uitstekend onderhouden, liggen
met hun schuren en hooibergen tegen het donkere geboomte. 't Geheel maakt een'
vriendelijken indruk en daar de bodem maar weinig met onderhout is begroeid, kan
het oog meestal vrij genoeg rondzien en de voet ook buiten de paden rondzwerven.
Daardoor mist het park, in de nabijheid van het kasteel althans, de somberheid, die
sommigen benaauwt, maar ook de geheimzinnigheid, die anderen zoo magtig aantrekt.
Een bosch is een bosch - maar het eene bosch is het andere niet! Daar is in de natuur
een onuitputtelijke verscheidenheid en ook het bosch van Drakenstein heeft zijn
eigen karakter. Wat woester zijn de gedeelten, die meer afgelegen, achter en nevens
de bouwvelden achter het huis zijn te vinden. Een lange laan leidt daar, langs den
ijskelder, naar de fraaije partij, die d e k a p e l wordt genoemd. Een grijs gebouwtje,
met een groot venster, spiegelt zich in een' niet grooten, maar schilderachtigen vijver,
aan alle zijden ingesloten door hooge, met donzig mos en bruine bladeren bedekte,
met veelsoortig hout begroeide kanten. Krachtige sparren, frisch groene acacia's
verheffen er, nevens eiken en beuken, hun rijk geschakeerde kroonen en slaan er hun
knoestige armen uit. Waterplanten, met breede bladeren en geele bloemen, droomen
in kalme rust op de stille, door geen koeltje bewogen oppervlakte, waarboven aan
den blaauwen hemel de witte zomerwolken drijven. Niets dan het gonzen der insecten
en 't weemoedig gekoer der houtduif verstoord de stilte. 't Is een eenzaam, liefelijk
plekje, wel waard, te worden gezocht en gevonden. 't Moet zich echter met zijne
eigene schoonheid en aantrekkelijkheid vergenoegen. Het volksgeloof, dat in het
gebouwtje een overoude kapel, uit de 11de eeuw, wil zien, bewijst te veel eer aan wat
niet meer dan een soort van vrij nieuwen koepel is en door zijn
dorpstimmermansgothisch front evenmin een ‘kapel’ wordt, als een kasteel door zijn
kanteeltjes. Wie zich misschien mogt hebben laten verlokken, hier een belangrijke
‘oudheid’ te verwachten, zou zich zeer teleurgesteld vinden, maar de bezoeker, die
zonder zulk een ongegronde hoop op zijn' zwerftogt door het bosch de ‘kapel’
ontdekte,
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zal zeker niet zonder aangename herinnering er van scheiden.
Men heeft ons gesproken van het huis, de kapel, de grot, den konijnenberg, ‘allemaal oudhedens’. Twee dier ‘oudhedens’ hebben wij reeds leeren kennen, en
omtrent de beide anderen is onze verwachting niet hoog gespannen. Toch achten wij
ons, als wandelaars door Nederland, niet verantwoord, wanneer wij ons aan de taak,
om hen met eigen oogen te zien, ligtvaardig onttrekken. Maar waar zijn zij? ‘De weg
wijst zich van zelf’, had een welwillende landman verklaard, terwijl hij hen tot den
rang van oudhedens verhief. 't Mag waar zijn, voor wie den weg weet, maar de
vreemdeling zal meer instemmen met de meening van andere dorpelingen: ‘zij zijn
zeer moeijelijk te vinden!’ Wij voor ons houden ons overtuigd, dat wij hen nooit,
tenzij dan bij toeval, zouden hebben ontdekt, wanneer niet een paar inwoners van de
Vuursche, de zondagsrust onder de koele schaduwen van het bosch genietende, ons
ter regter tijde waren ontmoet en op onze vraag: waar grot en berg te zoeken waren,
zich bereid hadden verklaard ons te geleiden. 't Ging langs den ijskelder dwars het
bosch door, langs slingerpaden tusschen jonge dennen, totdat na een niet al te korte
wandeling, een lage plek tusschen vrij hooge, steile kanten is bereikt. Een tamelijk
diepe holte in den heuvel, waarboven een fraaije denneboom prijkt, is ‘d e g r o t ’.
Konden wij nu aannemen, dat hier in overoude tijden een kluizenaar had gewoond
- zoo als het volksverhaal meldt - dan zou de plek althans nog iets merkwaardigs
hebben. Overigens heeft de grot geen belang genoeg, om zich de moeite van het
zoeken daarnaar te getroosten, en de grafheuvels, ten getale van zes in het grotboschje
gevonden, zijn grootendeels vergraven of begroeid. Nog minder kans is er, om zonder
gids den k o n i j n e n b e r g te vinden. Hij ligt te midden van hakhout aan den anderen
kant van den breeden, met beuken omzoomden zandweg naar d e z e v e n l i n d e n .
En men zou er misschien boven op zijn, zonder het zelfs te weten. 't Is een heuveltje,
met eenig uitzigt over akkermaalsboschjes, op dennen en hooger geboomte. De echo,
die men er kan oproepen, geeft er eenige vermaardheid aan, maar wie slechts korten
tijd
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aan de Vuursche vertoeft, kan in het bosch zelf zijn beschikbare uren beter besteden.
Wij hebben intusschen de voldoening van onzen pligt te hebben gedaan en in dit
bewustzijn keeren wij door boschjes en lanen naar de Vuursche terug, waarbij wij
gelegenheid hebben, tevens den achtergevel van het buitenverblijf K l e i n
D r a k e n s t e i n tusschen het hooge hout van zijn statig plantsoen te zien uitkomen.
Na den maaltijd is de zomerdag nog lang genoeg en de kracht genoegzaam versterkt,
om een' togt in den omtrek te ondernemen. Het U i l e n b o s c h achter het logement
is grootendeels geveld en derwaarts behoeven wij dus niet meer te gaan; ook een
blik op den voorgevel van K l e i n D r a k e n s t e i n - een vierkant rood steenen huis,
met stalgebouwen, gazon en zwaar geboomte even buiten het dorp gelegen - houdt
ons maar weinig op. Wij hebben daartoe slechts eenige schreden den weg op te
wandelen en dan terug te keeren, om den breeden zandweg nevens de pastorie in te
slaan. 't Is een fraaije laan van beuken, tusschen hakhout en dennen, rood getint door
de dalende zon. Op de grasranden tintelt het licht en een gouden waas ligt uitgebreid
over het digte, rijke groen, waarop de openingen in de ons omringende bosschen het
uitzigt geven. De weg blijft wild en schilderachtig, bij voortdurende afwisseling. Nu
eens gaat het door lanen van krachtige, schoon gevormde dennen, door open plekken,
van boschjes omzoomd, straks langs met heide, varens, braamstruiken of tallooze
veldbloemen of overhangende takken begroeide kanten. Zandsporen en diepe
dennenlanen loopen hier en daar zijwaarts af. Die aan onze regterhand zouden ons
gelegenheid geven, de wandeling te bekorten, daar zij uitkomen op het spoor,
waarlangs wij terugkeeren. Voor de logeergasten aan de Vuursche is er overvloedige
gelegenheid tot kleiner of grooter zwerf- en ontdekkingstogten, waarbij evenwel op
de kans van een weinig dwalen en omloopen wel gerekend mag worden.
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Wij gaan regtuit, tot dat wij een boschpleintje bereiken, waar een groote, oude
boerderij met haar weilanden ligt. Dat is d e z e v e n l i n d e n . Wij zouden bij dien
naam, die in deze streken nogal eens genoemd wordt, eer aan een lindengroep denken,
gelijk welligt menigeen, niet wetende, dat het een huis is, te vergeefs op den weg
daarnaar kan hebben uitgezien en de statige linden, niet ver van den straatweg aan
de H o o g e V u u r s c h e zich uit het frisch groene grastapijt verheffend, voor de
veelbesproken plek hebben gegroet. Hier, bij de oude hofstede, is echter de plaats,
voor de geschiedenis der landstreek belangrijk, waar eenige grafsteden der oudste
bewoners zijn gevonden en waar ook, naar verhaald wordt, de groote steen, hetzij
dan als dolmin, hetzij eenvoudig als veldkei, eeuwen lang heeft gerust. Of er in den
omtrek nog urnen worden opgedolven en of er nog grafheuvels over zijn, is ons
onbekend. Wel is de meeste heide reeds ontgonnen, maar wij hebben toch nog wel
woesten, ongerepten grond genoeg gezien, om het niet onmogelijk te achten, dat
zorgvuldige nasporing nog iets aan het licht bragt. De Hilversumsche heide, die de
merkwaardige haardsteden opleverde, ligt niet ver van hier. Voor een dertigtal jaren
lagen er nog vijf grafheuvels ten noorden van de Vuursche, op een kwartier afstands
van het dorp, in de beplante heide. Voor navorschingen in den bodem zelven en bij
zijn bewoners ontbreekt het ons aan tijd, gelegenheid en hulpmiddelen, maar een
onderzoeklievend ingezetene of logeergast van de Vuursche vindt er nog wel een
uitgestrekt veld voor oudheidkundige nasporingen.
Ons is 't een aangename avondwandeling, waarbij wij ons moeten vergenoegen
met rond te zien over hetgeen zich aan het oog ver toont en als in 't voorbijgaan
opmerkzaam te maken op wat misschien nog verborgen is. 't Was een eenvoudige,
eenzame zandweg, maar toch aan schoonheid rijk en afwisselend genoeg om ons
voortdurend te boeijen, al duurt het vrij wat langer dan een kwart uur, zooals de
opgave in Va n d e r A a ' s woordenboek luidt, eer hij ons aan de H o o g e
V u u r s c h e op den straatweg tusschen Hilversum en Baarn bragt. Zulk een kunstweg
herinnert
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aan de beschaafde en bewoonde wereld, maar hij is ook het eenige, wat er hier aan
doet denken. Bij de prachtige linden vinden wij een woning, nog op eenigen afstand
van den straatweg. Overigens is huis noch mensch te zien. Niets dan bosch, regts en
links, voor en achter. Er zijn een paar fraaije landhuizen, maar zij liggen meer naar
den Hilversumschen kant en van hier zijn zij, evenmin als de herberg d e R o s k a m ,
te bespeuren.
Niet lang houden wij den straatweg in de rigting van Baarn. Zoodra wij aan onze
regterhand een zijlaan vinden, slaan wij die in en wij gaan nu langs den zoom van
het uitgestrekte Baarnsche Overbosch. 't Is de We s t s i n g e l , die zich aan de
overzijde van den straatweg als de D o m l a a n verlengt en, de spoorbaan snijdend,
niet ver van Eemnes uitkomt, terwijl aan dien kant nog andere lanen de bosschen
doorkruisen. De togten kunnen dus ver genoeg worden uitgestrekt, terwijl ook,
behalve de weg naar de Hooge Vuursche, dien wij volgden, twee lijnregte banen de U t r e c h t s c h e w e g en de S p a r r e n l a a n - derwaarts voeren, en, nevens den
Westsingel, nog meer dan één laan van den straatweg door het Overbosch zelf
gelegenheid tot terugkeer naar het punt van uitgang aanbiedt voor wie niet tegen een
flinke wandeling opziet en geen behoefte aan pleisteren heeft. De goede
w a n d e l k a a r t v o o r B a a r n e n O m s t r e k e n kan daarbij uitstekende diensten
bewijzen en mag zelfs onontbeerlijk worden genoemd.
Wij, die den Westsingel houden, hebben die niet noodig. 't Gaat steeds regtuit,
langs een' wild begroeiden, nu en dan wat golvenden boschgrond, met dennen, beuken
en berken, hier wat hooger, daar wat lager opgaand hout en jong plantsoen, opslag
en struikgewas. Een enkel zijspoor tusschen het hout zou ons weêr naar den weg der
Z e v e n l i n d e n brengen, of wel in het Overbosch, waarin wij ons echter bij de
naderende schemering niet meer wagen. Toch loopt onze weg, na een kleine bogt,
er in uit en wanneer wij d e H o o i l a a n hebben bereikt, - de lanen in het Baarnsche
bosch dragen allen namen, ten gerieve der wandelaars op bordjes bij den ingang
geschilderd - dan verlaten wij het terstond weêr langs de palen met de daartusschen
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hangende ketting, waardoor de toegangen voor rijtuigen zijn afgesloten. Gingen wij
regt door, dan zouden wij stuiten tegen de breede watering, de P i j n e n b u r g e r
g r i f t . Een kort dwarslaantje brengt ons in de goede rigting op den zandigen
H e s s e n w e g . Van hier uit konden wij het naaste pad naar de Vuursche kiezen. 't
Loopt echter door bosch en heide en veiligheidshalve willen wij liever den grooten
weg van de Bilt op Soestdijk bereiken, om langs P i j n e n b u r g terug te keeren. Dat
is wel wat verder, maar zekerder, wanneer de avond is gedaald. Al behoeven wij
voor roovers en wilde dieren niet te vreezen, de kans om in het donker in deze
eenzame landstreek te dwalen, lacht ons niet bijzonder aan. Daar voor ons, aan 't
eind van den H e s s e n w e g , schemert een wit huis tusschen 't geboomte. 't Is de
derde menschelijke woning, die wij op onzen vrij langen wandeltogt hebben ontmoet.
Naar 't ons welhaast blijkt behoort dit huis tot de buitenplaats, E i k e n h o r s t , aan
den overkant van de Grift en aan de andere zijde van den grintweg zich uitstrekkende
met haar waterpartij en haar smaakvol aangelegd pantsoen. Schoon is het bosch en
welkom de plegtige stilte, te midden van den stroom van het dagelijksch leven in de
steden met hun nimmer rustend bruisen en woelen, hun hooge huizenreeksen, hun
straatkeijen, hun kunstmatig bestaan. Maar toch doet het goed, weêr eens vrolijke
kinderstemmen te hooren, menschen zich te zien bewegen, in lusthuis en aanleg, in
bloemenperk en boomgaard de weelde en gemakken van het leven onzer eeuw te
aanschouwen, gelijk ons oog, aan groote ruimten gewoon, weêr met welgevallen op
de weiden en bouwvelden rust, zooals zij hier ons het rondzien in wijden kring
vergunnen. De Amsterdamsche familie, die op dit haar buitenverblijf de
zomermaanden doorbrengt, moet er wel den indruk van weldadige kalmte, misschien
zelfs van al te diepe stilte ontvangen. Want ook deze grintweg is tamelijk eenzaam.
Een tolhuis, een paar boerderijen, een groote moestuin in hagen, overigens weêr
bosch, weiland en akker. Maar wij worden er weêr als te midden der wereld verplaatst
en te meer, nu de gloed der ondergaande
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zon de stammen en struiken niet meer deed tintelen van licht, maar de vale schaduwen
van de avondschemering daalden over het woud.
Niet tot aan de Vuursche kunnen wij dezen weg even wel houden. Tegenover de
eenvoudige herberg bij de brug, waar een bescheiden teug inlandsch bier ons
verkwikken mag, leidt een nieuwe grintweg zijwaarts af. Die loopt langs het rijke
park van het schoone Pijnenburg, thans de bezitting des heeren I n s i n g e r , in der
tijd door den heer d e W i l d e aangelegd, en vermaard in den lande door de
vorstelijke weelde en de Indische gastvrijheid, die er heerschte. Om het front van
het huis met zijn trotsche boomgroepen, uitgestrekte grasperken en uitgezochten
bloemenschat te zien, zouden wij den grooten weg nog een weinig moeten volgen.
Van den weg, dien wij inslaan, zien wij den zijvleugel van het ruime, moderne,
deftige en toch vriendelijke gebouw en de water- en boschpartijen van de smaakvol
aangelegde en met zorg en liefde onderhouden lustplaats. Straks, bij het witte
jagershuis, gaan wij links af, den breeden zandweg onder de beuken in. Nu hebben
wij ter regterhand weêr de bosschen van Drakenstein en het duurt niet lang meer, of
wij zijn aan de Vuursche, dat is voor dezen dag - te huis.
De Maandagmorgen vindt ons reeds vroeg aan 't ontbijt onder de veranda en bijtijds
op het pad naar 't station B a a r n . Één weg daarheen loopt eerst door het
Drakensteinsche bosch en dan door de heide. De andere is iets langer, maar
gemakkelijker te vinden en loopt ook meer door het hout. Het heidespoor zou ons
in staat stellen, ons te vergewissen van den toestand, waarin tegenwoordig de ruwe,
boschachtige kamp, als d e S t u l p bekend, verkeert. Dat was indertijd, en is
misschien nog, een stuk lands met wallen en grachten, vermoedelijk van
middeleeuwschen oorsprong en van onbekende bestemming. De overlevering noemt
het ‘een asyl’, een vrijplaats voor misdadigers. 't Is echter on-
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zeker, of wij deze ‘oudheid’ niet misschien vergraven of door houtgewas onkenbaar
zullen vinden, en of haar belangrijkheid tegen de bezwaren, aan dien togt verbonden,
zal opwegen. Doorgaans, en ook aan de Vuursche, is 't niet gemakkelijk, inlichtingen
omtrent den omtrek in te winnen. Ongevraagde aanwijzingen zijn schaarsch en de
antwoorden op bepaalde vragen meestal zeer onvoldoende. Een gelukkig toeval kan
soms iemand doen ontmoeten, die kennis aan mededeelzaamheid paart, of men moet
weten tot wien men zich bepaald heeft te wenden. Overigens is zelf zoeken en zien
het best, voor wie ruimte van tijd heeft.
Wij moeten kiezen en wij kiezen de laan langs het bosch, die ons, nu bij daglicht,
tot het ons reeds bekende witte huis van den jager van Pijnenburg brengt. Wie zou
't voor eenige jaren mogelijk hebben geacht, dat een Amsterdamsch koopman op
zijn buitenverblijf in deze landstreek, een geregeld geprek zou houden met het
personeel op zijn kantoor in de hoofdstad! Toch heeft het menschelijk genie dat
wonder gewrocht. Een dunne draad overspant den weg en verliest zich in de bosschen
ter wederzij. Over heiden en velden, over veenen en plassen verbindt zij, hoog in de
lucht, een huis in de Amstelstad met een landhuis in Eemland.
‘'t Is de telefoon Mijnheer Boissevain’, zegt ons een boerenarbeider, met een
gezigt, alsof 't voor hem de eenvoudigste zaak van de wereld was. Onze daglooners
zijn gemeenzaam geworden met dingen, aan wier mogelijkheid niet alleen hun
grootvaders, hun vaders zelfs, nooit zouden hebben geloofd, maar waaraan ook de
schranderste geesten naauwelijks durfden denken. 't Is nog geen halve eeuw geleden,
dat ‘een man te paard’ de snelste, maar dan ook zeer kostbare brenger eener
spoedeischende tijding was. Is het vreemd, dat die draad een herinnering uit mijn
kinderjaren wakker roept?
't Moet in 1841 of -42 zijn geweest, toen ons gezin de zomermaanden te Baarn
doorbragt. Een deel der familie was op een' voorjaarsmorgen derwaarts vertrokken.
't Moest nog met eigen gelegenheid geschieden. Een ander deel was nog te Amsterdam
achtergebleven. 't Woei hard toen het rijtuig vertrok. 't Werd

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

23
noodweer terwijl het onderweg was. Groot was de ongerustheid over de reizigers,
maar er schoot niets anders over dan af te wachten. Angstige uren werden doorgebragt
terwijl de storm bleef loeijen. Daar kletteren tegen den avond haastige hoefslagen
over de straatsteenen. Een renbode nadert in galop en houdt voor ons huis stil. Hij
brengt het berigt, dat de familie goed is overgekomen. Nu zou de reis in een klein
uur zijn volbragt en de telegraaf had in enkele minuten en voor een paar dubbeltjes
de bezorgden gerust gesteld. Wij zijn aan dergelijke voordeelen en gemakken zoo
gewoon geraakt, dat wij ze naauwelijks meer opmerken, maar soms, zooals hier in
het stille bosch, waarover het wonderbare middel van gemeenschap zich spant, soms
herleeft weêr de herinnering aan een verleden, dat toch nog geen menschenleeftijd
achter ons ligt.
Naast het jagershuis loopt onze weg regtuit en leidt ons, een paar woningen voorbij,
naar een oud, verweerd hek, dat wij doorgaan en wij komen weêr in de bosschen met
hun prachtig begroeide gronden, waar in diepe greppels het donzig groene mos in
den morgenzon blinkt, en de paarsche heidebloemen, de glinsterend bruine
dennennaalden, de lange, sappige grasbundels, door een nachtelijke regenbui
verfrischt, in al den rijkdom hunner kleuren en schakeeringen schitteren. Zijn de
dennen en sparren, die er wassen, van niet veel beteekenis, de bodem is er van
opmerkelijke schoonheid; en drijven er dreigende wolken aan den hemel, 't is voor
't oogenblik nog droog en frisch, terwijl een helder, grillig licht alles met fantastischen
gloed overgiet. 't Is een heerlijke, koele zomermorgen en als wij zijn uitgekomen op
den Hessenweg en bij den ons reeds bekenden ingang van het Overbosch, waar de
palen met de ketting de Hooilaan afsluiten, dan hebben wij nog tijds genoeg, om wat
rond te zwerven, eer wij het stationsgebouw te Baarn gaan opzoeken. Na de wandeling
door het meestal digte hout is 't een aangename afwisseling, als een der kronkelende
lanen ons brengt aan den zoom van het bosch, van waar wij over het heldere water
der breede Pijnenburger grift den straatweg overzien, door een' hooiwagen
verlevendigd, en de ruime velden, die zich daarnevens uitbreiden. Ons is in het
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landschap het water welkom, al is 't, zooals hier, niet meer dan een prozaïsche vaart,
gegraven om den turf uit de veenen der Lage Vuursche naar de Eem te verschepen.
Misschien ontleent zij ook een weinig poezij aan haar oudheid. Zij dagteekent reeds
uit een' tijd, toen alles hier nog wildernis was, - uit het jaar 1239, toen een Hollandsche
gravenzoon, op den Utrechtschen bisschopsstoel gezeteld, den proost van St. Jan
verlof gaf, aldus de veengronden, aan het kapittel behoorende, te exploiteeren.
Het Overbosch, al is het minder schoon dan het oude Baarnsche bosch, is nog
steeds een even fraaije en uitgestrekte wandelplaats, als het in vorige jaren was. Maar
't laat zich verwachten, dat het, juist om zijn uitgestrektheid, minder zal worden
bezocht, nu er geen gelegenheid meer is om er een eenvoudig middagmaal of andere
verkwikking te bekomen, zooals indertijd het geval was in het Jagershuis, later in
het nog gunstiger gelegen Alexandershuisje. En wie dat niet wist, die kan zich wel
zeer teleurgesteld hebben gevoeld, toen zijn berekening, op ‘vrouw Knoppers’
gebouwd, jammerlijk bleek te falen. De landelijke restauratie in het schilderachtigst
gedeelte van het Overbosch, nabij de H e n r i Q u a t r e k o m en de hertenkamp,
voorzag in een wezenlijke behoefte als een geschikt rustpunt tusschen twee
wandelingen, vooral voor hen, wien Ubbink's hotel te Soestdijk te druk en te duur
is.
Ten slotte nog een blik op 't paleis, waar thans de vlag uit waait, ten teeken dat
het koninklijk gezin er vertoeft. Sinds ons laatste bezoek zijn een paar serres uit het
park weggebroken en tegenover het lustslot nieuwe stallen gebouwd. Ook is het
voorplein veel rijker met bloemen versierd. Overigens schijnt ons niet veel veranderd,
sedert de prinselijke bezitting des konings eigendom werd.
Langs den altijd schoonen straatweg wandelen wij naar 't station. Welligt zijn er
aan deze zijde van de spoorbaan, aan den weg naar Hilversum, in den laatsten tijd
nog enkele villa's gesticht. Wij ontvangen althans den indruk, dat Baarn zijn
aantrekkelijkheid nog geenszins heeft verloren. Maar evenmin als te Soestdijk zien
wij iets, dat in 't bijzonder vermeld zou moeten worden ter aan-
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vulling van het vroeger medegedeelde. En daar wij nu op bekend terrein zijn
aangekomen, kunnen wij ons aan het stationsgebouw neerzetten, in afwachting van
den trein, die ons naar Barneveld voeren zal.
Hadden wij ons voorbehouden, ook den omtrek van het nabij de Vuursche gelegen
Maartensdijk nader te leeren kennen en den veel bezochten weg tusschen de Vuursche
en Hilversum niet onvermeld te laten, de gelegenheid daartoe bood zich eerst eenige
maanden later aan. De zomer is intusschen voorbijgegaan, de herfst is gekomen, 't
is reeds November geworden. Dan is doorgaans de wandeltijd voorbij. De dagen zijn
kort, de velden kaal, de boomen meestal ontbladerd, de bloemen uitgebloeid. Wie
durft dan ook nog plannen en afspraken maken, bij de onzekerheid of de prachtige
herfstdag van heden niet morgen door storm en regen of dikke nevelen zal worden
gevolgd, of de heldere, zonnige ochtenduren niet zullen overgaan in een' droevigen,
somberen middag! Maar als in het najaar de fortuin den stoutmoedige gunstig is, wat
wint hij dan veel, die wat waagt! En in den zeldzaam schoonen, kalmen herfst van
1886 mogt de Novembermaand reeds sedert eenige dagen in het land zijn gekomen,
hij bragt nog geen gure stormvlagen en regenbuijen met zich. Het gebladerde is
verkleurd, niet geschonden en verwoest. Het loof is ten deele gevallen, maar menig
boom prijkt toch nog als in rijken, vollen zomerdos. 't Was in de streken, die wij toen
doorkruisten, heerlijk in de eerste helft van Julij, vol leven en bloei en beloften. Maar
meer dan één gave heeft de natuur en in haar mildheid stort zij ook over het
najaarslandschap een heerlijkheid uit, die ons doet vragen: is dit niet nog schooner,
nog rijker? Minder leven, maar stille vrede en plegtige ernst; geen bloei meer, maar
volle rijpheid; geen beloften, maar 't gevoel van voldaanheid en verzadiging. Op een'
prachtigen herfstdag brengen wij ons plan ten uitvoer, om van Maartensdijk naar de
Vuursche
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en van daar naar Hilversum te wandelen en aldus te doen wat bij een vorige
gelegenheid achterwege moest blijven.
Een kleine uitbreiding van het programma veroorloven wij ons. Te Maartensdijk
zouden wij kunnen aanvangen, - mits wij een' trein kozen, die het nederig station
aldaar niet onbarmhartig voorbij snort. - Dan bleven wij zeker meer binnen de grenzen
eener wandeling, die d e V u u r s c h e als haar doel en middelpunt heeft. Maar wij
moeten toch van Hilversum uitgaan, om derwaarts terug te keeren. Waarom zouden
wij ons berooven van het genot, dat op den weg van Hilversum naar Maartensdijk
den voetganger in zoo ruime mate wordt aangeboden?
't Is een stille Novembermorgen. Daar hangt een grijze nevel, de voorbode van
een' schoonen dag, als hij optrekken wil, maar die ook wel in een' tergenden motregen
kan overgaan, of zich verdikken tot een' ondoordringbaren mist. Er moet wat gewaagd,
in de hoop van te winnen, zij 't dan ook met de kans op een' mislukten togt. Niet
zonder verlevendigend vertrouwen op ons gelukkig gesternte verlaten wij te Hilversum
den trein. Tusschen den tuin van het groote hooge hotel - thans h o t e l d i e P o r t
v o n C l e v e verdoopt - en de spoorbaan slaan wij het kleine voetpad in, dat op het
Ve e n e i n d uitkomt. Wij wandelen langs de deels bewoonde, deels reeds gesloten
villa's in dit gedeelte van het dorp, tot aan het punt, waar de straatwegen op Utrecht
en op Soestdijk zich splitsen. Den eersten moeten wij ditmaal volgen; de andere
brengt ons aan 't einde van onzen togt hier terug. Tot aan het landgoed h e t H o o g t
v a n 't K r u i s is de weg ons van vroeger bekend. Ware 't zomer geweest, wij zouden
beproefd hebben, uit den doolhof der Hilversumsche straten en stegen op het fraaije
voetpad te komen, dat te midden van korenvelden en boekweitakkers over den Eng
derwaarts loopt. Maar in dezen tijd des jaars is het bouwland van zijn liefelijkheid
ontbloot, en ver te verkiezen is de groote weg door het houtgewas in zijn najaarskleed.
En hoe schoon is die weg! De zon breekt nog niet door, maar de nevel wordt allengs
meer een waas, dat over alles een' zachten weemoedigen tint verspreidt. Wat rijkdom
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van kleuren en schakeeringen! Goudgeele beuken, bronzen akkermaalsbosschen,
purperbruine heidestruiken, geelgroene berken, hier en daar een bloedroode heester,
grijze en witte stammen, het oranje tapijt van afgevallen bladeren, met fluweelgroen
mos gemengd, een enkel akkertje met jonge frisch groene winterrogge, en daar
tusschen en daar boven donkergroene dennen, maar dat alles harmonisch
zamensmeltend. En waar breede woeste sporen tusschen de hooge kanten het uitzigt
geven op witte zandgronden en paarsche heidevelden, door blaauwgrijze bosschen
in de verte omzoomd, wat vloeijen daar al die kleuren tot een heerlijk geheel ineen.
Geen windje schudt de takken, geen blad beweegt zich. 't Is overal diepe rust - de
waardigheid van den grijsaard, die zich voorbereidt om te scheiden. Geen geluid laat
zich hooren, dan met regelmatige tusschenpoozen een doffe gedempte dreuning,
alsof zeer, zeer ver een schot werd gelost of hout werd gehakt. Zou hier geen koolmees
schetteren, geen vinkje fluiten, geen kraai zelfs krassen? Geen levend wezen vertoont
zich, zoo ver wij vooruit of terug zien over den ganschen langen regten weg, of
opzien naar den grijzen hemel. Ook hier treft ons weêr de stilte en eenzaamheid der
landstreek. Tusschen Hilversum en Maartensdijk, een afstand van anderhalf uur,
hebben wij geen tien huizen bespeurd, vijf of zes menschen ontmoet, geen hond
hooren blaffen, geen haan kraaijen. 't Is of alles medewerkt, om den indruk te geven
van iets geheimzinnigs, van een fantastische tooverwereld. Eenigszins storend voor
den indruk is de jagtpaal van den heer C.J. Te m m i n c k , en het drietal witte
slagboomen, met den naam van 't H o o g t v a n 't K r u i s , aan de lanen die in dat
landgoed leiden, maar niet de blik in die stille, bont getinte bosschen zelven, of op
de kampjes bouw- en weiland en heide, die zij insluiten.
Wij zijn allengs wat geklommen. Daaraan dankt h e t H o o g t v a n 't K r u i s
niet alleen zijn' naam, maar ook de schoone vergezigten, waarom het bekend is. En
daaraan danken wij ook het ruime, verrassende uitzigt van het hoogste punt van den
weg, die daarom in den omtrek een zekere niet onverdiende vermaard-
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heid geniet. Het houtgewas voor ons en aan onze linkerhand is wat lager, zoodat het
oog, over een' digtbegroeiden voorgrond, de verre bosschen en heiden naar den kant
van Maartensdijk en de Vuursche ziet golven en ter regterzijde, op de heide, de hooge
dennen ziet uitloopen in den rijk bewassen heuvel, waarop het huis van het landgoed
H i l v e r o o r d is gebouwd. Als een kaap in zee, het einde van een' langen rotsmuur,
rijst de heuvel uit de vlakke heide, die als een groote baai vormt, aan de andere zijden
ingesloten door den straatweg en de steile wanden der bosschen van h e t H o o g t
v a n 't K r u i s , terwijl tegenover ons de groote, ledige vlakte zich tot den horizon
uitstrekt.
Straks daalt de weg weêr en komen wij weêr in het hout van rijzige dennen en
sierlijke berken, die de hooge kanten kroonen. Daar vinden wij den ingang van
H i l v e r o o r d , - of zooals het taaije volksgebruik het goed nog steeds met zijn'
ouden naam blijft noemen - van d e n H o o r n e b o e g o f d e n H o o r n e b o k .
Daar tegenover ligt een huisje onder de boomen, aan een uitnemend schoone,
wilde zijlaan van akkermaalshout en berken, met frisch groene graskanten, waarover
een doorbrekende zonnestraal een' wonderbaren gloed werpt. En hier zien wij ook
den houthakker, dien wij reeds zoo lang, telkens duidelijker, hadden gehoord en dien
wij nog zeer lang in de diepe stilte zullen hooren.
't Blijft een fraaije weg, steeds tusschen de bosschen, maar toch vol afwisseling
en met kleine bevallige bogten zich slingerend tusschen het bruine hakhout, scherp
afstekend tegen het donkere dennengroen daarboven, en de beuken-plantsoenen der
bezitting, waar de jagtpalen van den heer J.D. R u y s zijn geplant, wier heerenhuizinge
voor eenige jaren is afgebrand, maar die toch door den macadamweg in de oprijlaan
het voorkomen eener buitenplaats nog niet geheel heeft verloren. Die lange, regte
grintweg regts, met den statigen berk op den hoek, leidt naar Loosdrecht, en nu duurt
het niet lang meer, eer wij den tolboom bereiken.
Nu verandert het tooneel. 't Is uit met de bosschen. Een kale weg loopt lijnregt
door de open vlakte. Wij zien weêr weiden en slooten, de kenmerken van een' gansch
anderen bodem. Vóór ons,

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

29
maar nog op vrij grooten afstand, steekt de torenspits van Maartensdijk boven de
daken en boomgroepen van het dorpje uit en slechts van verre bespeuren wij het
digte houtgewas van Eijckenstein.
Dit laatste gedeelte van den weg, misschien een twintig minuten lang, zou op een'
heeten zomerdag de wandeling naar Maartensdijk minder aanbevelenswaardig maken.
Heden geeft het ons geen reden om ons te beklagen, dat wij geen gebruik hebben
gemaakt van den trein, die daar juist komt aansnellen, en aan het stations-gebouwtje
daar ginds een oogenblik stopt. Wij zouden daardoor tijd hebben gewonnen, maar
een' genotrijken wandeltogt hadden wij gemist.
De hooge, ouderwetsche herberg d e To l a k k e r s ligt op den hoek van den weg,
die links naar den Maartensdijk loopt. Want het dorp raakt maar met een zijner
uiteinden den straatweg van Hilversum naar Utrecht. Tegenover de herberg, aan de
andere zijde van den straatweg, zien wij een dier kloeke Stichtsche boerderijen, met
schuren, hooibergen en boomgaard, die zulk een gunstige gedachte aangaande de
welvaart van den landbouwer geven. Een weinig verder rijst uit de vlakke, vruchtbare
weilanden het uitgestrekte, krachtige plantsoen van het buitengoed P e r s i j n , dat
sedert jaren der familie Va n H e n g s t in Utrecht toebehoort. Voorts is er tot Utrecht
toe niet veel meer te zien.
't Is een aardige type eener deftige, oudvaderlijke dorpsherberg, waar wij een
oogenblik uitrusten. Wèl is in het ruime voorhuis, tevens de gewone gelagkamer, de
oude schouw weggebroken, maar het vertrek met zijn met tegels bekleede wanden
heeft toch nog niet geheel zijn antiek voorkomen verloren. En de deftige opkamer
is wel gemoderniseerd en behangen, maar tusschen de vensters behield zij toch nog
de bekleeding met tegels, waaronder een tafereel van niet onaanzienlijke grootte, dat
wel een gezigt op Maartensdijk zou kunnen voorstellen. Ook de gekleurde borden
op planken langs den wand, het solide kabinet, de schrijf bureau,
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de ouderwetsche hangklok, de bedstede met saaijen gordijnen in den hoek, ontbreken
hier niet, terwijl alles kraakzindelijk en goed onderhouden is - een zeer
prijzenswaardige eigenschap. Aan de zijde van het dorp vertoont de herberg een'
onopgesmukten nieuwen gevel in oud-Hollandschen stijl. Dit gedeelte schijnt voor
gemeentehuis te dienen.
En nu het dorp in. 't Is een lange straat, aan weerskanten met afzonderlijk staande
huizen bebouwd. Oorspronkelijk was het een dijk door de veenen, die waarschijnlijk
reeds in de 7de eeuw door Karel Martel aan Willebrord waren geschonken en sedert
ontgonnen zijn. Wanneer men daarmede een' aanvang heeft gemaakt is onbekend,
misschien was het reeds in de 11de eeuw. O o s t v e e n heette eertijds de landstreek
en, naar het schijnt, ook het dorp, dat later den naam aannam van den dijk, waarlangs
het gebouwd werd. Aan onze regterhand staan de huizen onmiddellijk langs den weg.
Ter linker loopt een watering, zoodat ieder erf zijn brug heeft. Aan beide zijden
liggen weilanden, door slooten gescheiden. 't Zijn meestal boerderijen,
arbeiderswoningen en eenige kleine winkels of werkplaatsen; slechts enkele huizen
van meer aanzien merken wij op. Maar bijna ieder huis heeft zijn' tuin, de boerderijen
hun' boomgaard, en de gansche lange dorpsstraat is beplant met iepen, populieren,
eiken of kastanjes, - ook een zeer fraaije linde prijkt er - zoodat het, vooral in den
zomer, als alles groen is, maar ook zelfs nu, al is het gebladerte meestal reeds
afgevallen, een aantrekkelijk, schilderachtig geheel oplevert. Niet ver van de
spoorbaan ligt de kerk, een eenvoudig baksteenen gebouw met een' niet zeer hoogen
toren, en ook voor het overige bezit het dorp geen belangrijke overblijfsels uit oude
dagen, tenzij dan enkele nog gespaarde ‘steenen kamers’, sterke boerenhuizen,
vierkant, met gewelfden kelder gelijkvloers, waar boven de kamer en het dak tusschen
twee brandgevels, terwijl voorts het overige deel der woning en de schuur er tegenaan
is gebouwd. Mr. Eyck van Zuylichem acht deze ‘steenen kamers’ afkomstig uit de
14de of 15de eeuw.
Iets eigenaardigs van Maartensdijk zien wij reeds spoedig, eer
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wij de spoorbaan nog over zijn, en wij merken 't nog herhaaldelijk op. 't Zijn de
schutsluizen. Op twee stevige palen rust een dakje, waaronder een rol is aangebragt,
die door vier lange, buiten den toestel uitstekende spaken kan worden rondgedraaid.
Voor de stevigheid is tusschen beide palen nog een dwarsbalk bevestigd. Van de rol
loopen twee kettingen naar een houten schot, dat gewoonlijk het water tegen houdt,
maar wordt opgewonden wanneer een der lange, smalle schuiten moet worden
doorgelaten.
Aan het einde van het dorp verandert het landschap van karakter. De grond is er
hooger, de veenachtige weiden houden op. Statige beuken omzoomen den weg. Hier
beginnen de buitens. Thans zijn er nog twee. B e u k e n r i j k is sedert eenige jaren
gesloopt en tegenover de plaats, waar het lag, staat in een weiland een oude,
achtkantige duiventoren. Daar stond eertijds het door bisschop Schenk van Toutenburg
gestichte jagtslot, dat reeds op 't einde der vorige eeuw werd afgebroken. Op dit huis,
zoo verhaalt een plaatselijke overlevering, had in 1673 de maarschalk Luxembourg
zijn' intrek genomen - Maartensdijk had destijds sauve garde bekomen. - Daar naderen
in den nacht Staatsche troepen, om den vijandelijken veldheer te overvallen en op
te ligten. Nog in tijds gewaarschuwd, ontkomt de maarschalk half gekleed het gevaar.
Maar het slot moet het ontgelden en de roode haan kraait boven het dak. Is het huis
toen verwoest, dan moet het sedert zijn herbouwd, want in het midden der vorige
eeuw was het nog in goeden staat.
Het buitengoed R u s t e n h o v e n heeft hoog en zwaar opgaand hout en lange,
statige beukenlanen, thans nog als in vollen bladerendos prijkend met de rijke tinten
van den herfst, terwijl het gras langs den kronkelenden vijver zijn frischheid nog
behouden heeft. Digt bij den weg staat het eenvoudige, deftige roodsteenen huis. 't
Is een fraaije plaats, die zich niet door bijzonderen luister onderscheidt, maar ook
niet met kunstmatigen en smakeloozen opschik pronkt. Vrij wat meer vertooning
maakt het daaraan grenzende E i j c k e n s t e i n , een groot wit gebouw, met zware
kolommen
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aan het front, spiegelruiten, veranda's en serres, dat in gouden letters zijn' naam in
het frontespies te lezen geeft. Het ligt eveneens digt aan den weg, die een' hoek heeft
gemaakt en waarop de grintweg naar den Biltschen straatweg uitkomt. Van 't begin
van dien weg, de Eijckensteinsche laan, hadden wij voor eenige maanden dit huis
van verre gezien. Het heeft een ruim uitzigt over weiden en akkers en bosschen in 't
verschiet. Een uitgestrekt, grootsch aangelegd park met prachtig hout omringt het,
en alles wat er onder behoort, woningen, hofsteden, stallen, moestuinen en kweekerij,
draagt het kenmerk van uit ruime beurs gebouwd te zijn en met groote zorg te worden
onderhouden. Sedert lange jaren is het schoone landgoed dan ook in 't bezit van ééne
en dezelfde familie, die in den loop des tijds de woeste heide ontgon en voortdurend
de bezitting verbeterde en verfraaide. In de 18de eeuw zijn de Maartensdijksche
buitens aangelegd, enkelen zijn weer bij Eijckenstein aangetrokken en daarin als
versmolten. Historische landgoederen vinden wij hier dus niet, tenzij dan het terrein
van het voormalige bisschoppelijke jagthuis, dat althans tot de laatste helft der 16de
eeuw opklimt. Maar Eijckenstein heeft zijn beteekenis, omdat het de woonplaats was
van den man, aan wien vooral de geschiedenis der oude vaderlandsche bouwkunst
zooveel is verpligt, maar die ook met zooveel liefde en kennis aan het opsporen en
bewaren van oudheden zich wijdde, in een' tijd, toen nog niet velen ten onzent het
belang daarvan hadden erkend. Mr. F.N.M. Eyck van Zuylichem heeft hier zijn lang
en werkzaam leven doorgebragt en hier bewaarde hij zijn kostbare verzameling
afbeeldingen van Nederlandsche steden en dorpen, kerken en kasteelen, voor een
goed deel zelf geteekend, waardoor zoo menig, nu reeds verdwenen bouwgewrocht
der vaderen althans niet is gesloopt, zonder eenige herinnering aan zijn uitwendige
gedaante te hebben achtergelaten. Had hij, de onvermoeide wandelaar, de ijverige
en altijd belangstellende navorscher, de vaardige en naauwkeurige teekenaar, er niet
voor gezorgd, de slooper zou menig jaar zijns levens, vooral in den eersten tijd zijner
onderzoekingen, zijn gang zijn gegaan, zonder dat iemand er naar omzag.
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Een paar lanen, thans door hekken afgesloten en dus naar het schijnt aan het verkeer
onttrokken, loopen naar de heide en voeren naar den binnenweg van de Vuursche
op Hilversum en naar de Vuursche zelve. Andere wegen geven gelegenheid tot
zwerftogten in de bosschen, die zich tot aan den Biltschen straatweg uitstrekken. Wij
kunnen heden evenwel noch ter linker- noch ter regterhand afwijken, al zou vooral
de heuvelachtige boschpartij ter regterzijde, waar die prachtige beuk met zijn' nog
ongeschonden bladerendos zoo kloek zijn' blanken, metalen stam uit de breede
greppel verheft, ons daartoe wel krachtig lokken. Maar ook de weg, dien wij volgen,
boeit ons door zijn ernstige schoonheid en eer wij het vermoeden, bereiken wij den
tolboom aan den weg naar de Vuursche. Meestal ging het tusschen het houtgewas,
thans zoo rijk geschakeerd, vaak onder het gouden gewelf der beukenkroonen. Bij
den tol weidt het oog over een ruime, groene vlakte, door donkere, veelkleurige
bosschen omringd, met de eenzame, schilderachtige schaapskooi, en voor ons ligt
de ingang der heerlijke boschlaan naar P i j n e n b u r g , met zijn' goudbruinen grond
en zijn goudbruin loverdak.
De weg naar de Vuursche is ons bekend. Maar hoe schoon is hij ook op dezen
herfstdag! Daar is iets geheimzinnigs in die lange, dubbele rij van hooge, grijze
beukenstammen, van beide zijden ingesloten door het tintelend geel en bruin en rood
der bosschen aan wederzij, van boven gekroond door 't gebladerte, dat als mat goud
in de najaarszon blinkt, terwijl dezelfde gloed het tapijt van afgevallen bladeren, dat
den ganschen weg bedekt, doet stralen. 't Is als een tunnel van goud, met zilveren
strepen, als een tempel met vergulde wanden en vloer en gewelven, door zuilen van
zilver gedragen.
Aan de Vuursche houden wij ons ditmaal niet op. De kortste weg naar Hilversum
loopt langs de herberg regtuit door de heide. Men raadt ons dien weg ten stelligste
af. Het pad is slecht onderhouden, vaak ruig begroeid en bijna onbegaanbaar door
de struiken en door de lage, drassige plekken. En wij laten ons gezeggen. Veel beter
is de gewone grintweg op H e i d e p a r k en dan verder
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de Soestdijker straatweg, al is de wandeling naar Hilversum daardoor ook een half
uur langer.
In verblindenden gloed straalt het bosch - het gouden bosch - van Drakenstein, door
de krachtig doorbrekende zonnestralen verlicht. In wonderbaar schoone tinten, groen
en brons en bruin en geel en oranje en purper, prijken de trotsche boomgroepen bij
K l e i n D r a k e n s t e i n , dat wij daar ginds, over de helder groene bouwvelden
langs den grintweg, zien liggen. Donker van kleur, maar toch tintelend van glans
zijn de ernstige dennen daar voor ons. En vrolijk slingert de witte weg zich door het
rijke landschap. Fraai en wild is de boschpartij bij de boerenwoning in het hout.
Laat ons hier opletten. Onwillekeurig zouden wij hier te veel regts kunnen gaan.
De grintweg splitst zich en de diepe vochtige kuilen en groeven in den weg, dien wij
moeten volgen, zouden ons dien voor een zandspoor kunnen doen aanzien, te meer,
daar de afgevallen bladeren hem ten deele bedekken en verbergen. Wij zouden dan
wel niet verdwalen, maar toch vrij wat tijd verliezen, daar wij veel verder van
Hilversum op den Soestdijker straatweg zouden uitkomen. Wij moeten steeds links
houden en weldra bereiken wij dan de bosschen, die tot het landgoed H e i d e p a r k ,
de uitgestrekte bezitting des heeren Va n d e Wa l l B a k e , behooren. Het landschap
verandert hier merkbaar van karakter. Heidepark is van betrekkelijk zeer nieuwen
tijd. Niet veel jaren geleden werd de woeste grond ontgonnen en zeer zorgvuldig is
het landgoed aangelegd en onderhouden. Grootsche, wilde partijen zien wij slechts
een enkele maal, - daar, waar bij het witte huisje en den gesloten tolboom een oude,
zware zandweg zich in de digte bosschen verliest, of waar, bij den steenen scheidpaal
tusschen Utrecht en Holland, een forsche dennenlaan den grintweg kruist. 't Zijn
overigens geregeld aangelegde beukenplantsoenen, of om en om geplante eiken en
sparren, of uitgestrekte akkermaalsboschjes, niet grootsch en indrukwekkend, maar
die
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toch een' hoogst aangenamen indruk maken en waarin 't, vooral door de groote
verscheidenheid der herfsttinten, aan schoone boschgezigten niet ontbreekt. Hoe
verder wij komen, des te forscher wordt het hout en vooral het laatste gedeelte van
den weg loopt door een statige beukenlaan, wier kloeke, gezonde stammen 't wel
bewijzen, - wat ons trouwens de gansche bezitting reeds had doen zien - dat de
‘bedwongen woestenij’ een geenszins ondankbare grond is. Allerlei teekenen duiden
aan, dat wij den straatweg naderen: ouder houtgewas, weiden en bouwvelden, de
omrasterde boomkweekerij, een boerderij met een' tweeden tolboom. Hier moeten
wij wederom opletten. De grintweg in de breede beukenlaan loopt regt door. Aan
haar einde vinden wij een hek met den naam H e i d e p a r k op de palen. Ook den
verwachten straatweg? In plaats daarvan een' zwaren, drassigen zandweg, die dwars
langs het bosch loopt en aan de overzijde daarvan een' aanleg met paden en boschjes.
Wij zijn blijkbaar verkeerd uitgekomen. Tegenover de kweekerij buigt zich een
eveneens afgesloten grintweg langs akkermaalshout en bouwland ter regterhand af.
Dat is de weg, dien wij moeten inslaan, hoewel ook het zandspoor weldra op den
straatweg uitkomt en ook door den aanleg de groote weg wel te bereiken is. Ernstig
bezwaar is er dus bij vergissing wel niet, maar 't kan toch den vreemdeling in die
streek wel een oogenblik van verlegenheid bereiden, als hij, meenende zijn doel te
hebben bereikt, op eens het spoor bijster wordt.
Aan den straatweg, tegenover het punt waar de grintweg daarop uitkomt, ligt het
groote, witte heerenhuis van Heidepark in een fraai plantsoen met nog jong maar
welig wassend geboomte, door een heldere waterpartij verlevendigd, en nog geruimen
tijd leidt de weg langs het ijzeren hek der aanzienlijke buitenplaats en de overplaats
met de boerderij. Voorts gaat het langs boschjes, bouwland en heide, totdat de eerste
villa's van Hilversum zich vertoonen. Wij gaan de spoorbaan over, den tolboom door.
En na een wandeling, die ons een overrijk en telkens afwisselend natuurgenot
bereidde, komen wij aan 't station op den door het onverbiddelijke spoorboekje
bepaalden tijd, wel met eenig leed-
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wezen, dat ons ook ditmaal geen afwijkingen en zwerftogten in bosschen en heiden
waren vergund, maar toch dankbaar en voldaan voor al het schoone, dat de heerlijke
herfstdag ons schonk.

Aanteekeningen.
Voor zoover het tot dusver bekend is, komt de Vuursche voor het eerst in een
oorkonde van 1085 voor, onder den naam van F u r s . Het kapittel van St. Jan te
Utrecht stond in dat jaar aan bisschop Conradus den tol te Smithuizen af en ontving
daarvoor van hem landerijen, o.a. rakende aan ‘Furs.’ Dat was toen een bosch in een
veenachtig oord, niet het tegenwoordige dorpje. Dit toch dagteekent eerst van
omstreeks 1650, toen de kerk werd gebouwd. Dat jaartal stond indertijd volgens
Scheltema in de gevels van verscheidene huizen, o.a. in dien van de herberg. Enkele
woningen bij het kasteel zullen er intusschen vroeger wel geweest zijn. 't Zou voor
belangstellenden zijn na te zien op de kaarten der heerlijkheid, omstreeks het jaar
1597 vervaardigd en op het rijksarchief berustend.
Het blijkt uit die kaarten, door den heer Witkamp met zijn bekende bereidwilligheid
ten mijnen behoeve geraadpleegd, dat het huis Drakenstein, destijds We r n e r s
h o f s t e d e genoemd, ook vóór de verbouwing een' ronden vorm had, gelijk trouwens
door de gedaante van het eilandje, waarop het staat, reeds waarschijnlijk kon worden
geacht. Het nieuwe gebouw zal op de grondslagen van het oude zijn opgetrokken.
Men verhaalde ons dan ook, dat bij de brug nog zeer oud muurwerk wordt
aangetroffen; maar 't blijft altijd de vraag: ‘wat noemt men o u d ’?
De ronde vorm kan een bewijs van oudheid zijn en wijzen op een stichting uit de
12de eeuw. In den Te g e n w o o r d i g e n S t a a t v a n U t r e c h t lees ik: ‘Uit oude
papieren blijkt, dat dit huis (Drakenstein) in 't jaar 953 bezeten is geweest bij keizer
Otto, die het aan Balderik, bisschop van Utrecht, overdroeg. Bisschop Koenraad
bezat hetzelve in het jaar 1085.’ Waar mogen die oude papieren zijn? En zoo zij nog
bestaan, welk gezag hebben zij? In geen der door mij en in nog grooter getal door
den heer Witkamp geraadpleegde gedrukte oorkonden, komt iets van dit
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een en ander voor. In den giftbrief van keizer Otto, (v.d. B e r g h . Oork. 32) wordt
er niet van gesproken en in het boven genoemde stuk van bisschop Koenraad is van
een huis bij Furs geen sprake. Het verhaaltje, dat den naam We r n e r s h o f s t e d e
afleidt van de vóórhistorische gebroeders We r en N e r - geduchte roovers - verdient
geen weerlegging. Wèl was er reeds in 1359 aan de Vuursche een ‘oude’ hofstede
met groote boomen en dat zal wel dezelfde zijn, die in 1362 wordt genoemd: ‘de
hofstede, daar Warnaer nu op getimmert heeft.’ Deze Warnaer, hoogst waarschijnlijk
Werner van Drakenburch, een Utrechtsch burger, die destijds leefde, schijnt dus een
nieuwe edele huizinge te hebben gebouwd op ‘het eilandje in het veen’, dat nog het
kasteel Drakenstein draagt. (Vgl. de aanteekening van P e r k op H o r t e n s i u s :
Opkomst en ondergang van Naarden, bl. 209.)
Omtrent den ‘dolmin’ ben ik nog in 't onzekere. Volgens 't verhaal, ons gedaan,
leefden er nog menschen, die gezien hadden, hoe de groote steen van d e z e v e n
l i n d e n herwaarts was gebragt. Mij is verzekerd, dat hetzelfde ook aan den
bekwamen oudheidkundige J. ter Gouw is gezegd. Maar is dit verhaal waarschijnlijk?
Op zich zelf is een verplaatsing van dien steen geenszins ongeloofelijk. 't Is meer
gebeurd, o.a. met den steen die bij de kerk te Oldenzaal ligt, met dien op Twickel en
mogelijk ook wel met anderen. Intusschen, dat het geschied is in een tijd, die aan
nog levende personen heugt, acht ik op zijn minst zeer twijfelachtig. Wij zouden den
moeten aannemen, dat het omstreeks het jaar 1810 zou zijn gebeurd. Maar in 1803
had de oude heer Bosch het goed gekocht. Zeker kon de steen wel niet worden
overgebragt zonder medeweten, hoogst waarschijnlijk evenmin zonder medewerking
van den landheer. Was hij het dan gansch vergeten, toen hij in 1832, - dus misschien
niet langer dan een twintig jaar daarna - Scheltema er graven en zoeken liet? Of heeft
hij dien oudheidkundige een poets gespeeld? En was dan iedereen in het dorp ,t
vergeten, of iedereen in 't complot? Niemand heeft destijds aan Scheltema gezegd:
‘die steen ligt hier nog zoo lang niet.’ Wèl vermeldt hij, dat iemand, dien hij bij name
noemt, hem had medegedeeld, hoe de overlevering verhaalde, dat de steen plotseling
uit den grond gekomen was. Dit wordt meer verhaald van dergelijke gedenkstukken
uit het heidendom, op last der Christenpredikers met zand overstelpt, of welligt door
verloop van tijd onder het zand bedolven. Scheltema vermoedt, dat de steen voor
den dag was gekomen bij den aanleg van het dorp, omstreeks 1650, toen een hooge,
zandige weg kan zijn uitgegraven. (Zie zijn M e n g e l w e r k Vb bl. 33 e. volgg.)
Ook Dr. Janssen, die in 1851 zeer naauwkeurige onderzoekingen in
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het werk stelde, (vgl. H i l v e r s u m s c h e O u d h e d e n bl. 73 en volgg.) had
blijkbaar van 't verplaatsen van den steen niets vernomen. Hij hield de sepulchrale
bestemming voor ontwijfelbaar. De ‘oude heer’ was toen overleden, maar de
toenmalige Heer van de Vuursche wist er zeker ook niets meer van, hoewel hij 't zeer
goed had kunnen weten. Janssen spreekt wel van overleveringen omtrent andere
steengevaarten in de buurt en acht het waarschijnlijk, dat eenige granietbrokken, aan
den overkant van den weg liggende, van dezen dolmin af komstig waren en bij het
vergraven van den weg opgeruimd. Maar ook in dien tijd, die nu toch reeds 35 jaar
achter ons ligt en waarin dus nog vrij wat meer getuigen van de steenverplaatsing
moeten geleefd hebben, heeft men er niet van gesproken. Is het verhaal gegrond, dan
meen ik, dat het in elk geval veel vroeger moet zijn geschied. Maar hoe komt het nu
eerst voor den dag?
Oude schrijvers, ook uit de vorige eeuw, spreken niet van den steen, wat trouwens
op zich zelf nog niet veel bewijst, evenmin als dat hij op de kaart van 1597 niet is
aangegeveu.
Volgens Dr. Janssen (Hilv. Oudh.) vond men in de gemeente de Vuursche drie of
vier begroeide grafheuvels bij de zeven linden - daar waren ook urnen opgedolven;
- grafheuvels bij de bezittingen van den heer Bake; zes in het grottenbosch, deels
vergraven, - hier vond men asch en beenderen, zonder urnen; - vijf op 1/4 uur afstand
ten N. van het dorp in beplante heide; een bij den molen, als een kleine verhevenheid,
waarop twee linden stonden. Grootendeels is de aanwijzing te vaag, om er bij
beperkten tijd naar te gaan zoeken, zoodat ik niet durf beslissen, wat van dit een en
ander nog over is. Dr. Janssen acht het niet onmogelijk, dat een haardstede, als die
uit de Hilversumsche heide, hoewel zeer geschonden, op omstreeks vijf minuten van
den molen werd ontdekt.
Bij Maartensdijk vond men enkele voorwerpen van weinig beteekenis; een paar
vuursteenen gereedschappen en ballen van graniet, gelijk ook de Hilversumsche
haardsteden er velen opleverden. Veel kon er ook niet verwacht worden, daar die
landstreek, als veen en moeras, zeker niet vroeg bewoonbaar was.
De wallen in de Eijckensteinsche laan zijn beschreven door Mr. F.N.M. Eyck van
Zuylichem in de K r o n i j k v a n h e t H i s t . G e n . t e U t r e c h t , 14de jaargang
bl. 29 en volgg.
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Het testament van Agatha van Alkemade, weduwe van Johan van Kuilenburg, waarin
het groote aantal harer heerlijkheden is opgesomd, is te vinden in de Kronijk van dat
Gen. 8ste jaarg. bl. 282.
De weg van Hilversum naar Maartensdijk liep oudtijds door het Gooijerbosch, reeds
vroeger door mij vermeld. Het was het bosch T r e n s c o t e n , in 1085 met Furs
genoemd als de grens der landen, door bisschop Koenraad aan het kapittel van St.
Jan afgestaan en dus reeds van oude dagteekening. Het houtgewas langs dien weg
is evenwel in geenen deele daarvan over, daar in 't begin der 17de eeuw van het
gansche bosch niets meer te vinden was. Wat er tegenwoordig wast, is sedert
betrekkelijk korten tijd in de woeste heide aangeplant.
De geschiedenis van het bosch, zijn beheer en zijn verwoesting, is behandeld door
P e r k in zijne Bijvoegselen tot het bovengenoemde werk van H o r t e n s i u s , bl.
254 ev.
Over M a a r t e n s d i j k schreef Mr. Eyck van Zuylichem in Va n d e r M o n d e ' s
Tijdschrift, 2de Serie, deel III bl. 121 ev. Veel is van zijn geschiedenis niet bekend.
Ook in Perk's Aanteekeningen en Bijvoegsels is het een en ander te vinden. Aan de
nachtelijke strooptogten der Maartensdijkers werd voor een goed deel de verwoesting
van het Gooische bosch geweten. Zij zullen er 't hunne wel aan gedaan hebben, maar
de hoofdoorzaak lag toch in 't gemeenschappelijk bezit.
Van het jagthuis van bisschop Schenk van Toutenburg komt een afbeelding voor in
Ve r h e e r l i j k t N e d e r l a n d .
Mr. F.N.M. Eyck van Zuylichem werd herdacht door Mr. S. Muller Fzn. in den
Nederl. Spectator van 1876, bl. 191.
Over de grensscheiding tusschen Gooiland en het Sticht is in vorige eeuwen vrij wat
te doen geweest en 't bleef niet bij schrijven en klagen
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en procederen. Moord en- oproer was er meer dan eens het gevolg van, als regten
gekrenkt of belangen benadeeld werden.
Eerst in 1566 werd de grenslijn getrokken zooals die sedert nagenoeg onveranderd
is gebleven, al duurde de vijandschap tusschen de naburen nog wel een eeuw langer.
Bijzonderheden, met een kaartje toegelicht, zijn te vinden bij P e r k , in zijn
B i j v o e g s e l e n , bl. 237 e.v., die ook merkwaardige staaltjes meêdeelt omtrent het
listig overleg en de taaije volharding, waarmeê de Secretaris van Naarden, Pieter
Aalman, overal, tot in Groningerland toe, in allerlei vermomming, berigten omtrent
betwiste punten wist in te winnen.
De togt van Hilversum over Maartensdijk en de Vuursche is het meest aan te bevelen,
daar alsdan beide dorpen er in zijn op te nemen. Van de Bilt uitgaande. kan men wel
derwaarts terugkeeren door de Eijckensteinsche laan, maar dan blijft zoo wel
Maartensdijk als de Vuursche ter zijde liggen. Te Maartensdijk beginnende kan men
van die laan voor de terugwandeling gebruik maken, maar dan blijft ook de Vuursche
op eenigen afstand en ten deele heeft men denzelfden weg door het dorp tweemaal.
Voor zwerftogten door de bosschen is de landstreek uitstekend geschikt.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

t.o. 41

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

41

Barneveld.
Wij komen voor deze wandeling een paar jaren te laat. Reeds een- en andermaal had
de grijze, maar nog altijd wakkere burgemeester N a i r a c ons uitgenoodigd, zijne
gemeente te bezoeken en onder zijn geleide te doorkruisen. Dat zij voor den
oudheidminnaar merkwaardig was, om de overblijfselen uit een grijs verleden, zoowel
in haren bodem als in de gewoonten harer ingezetenen nog te vinden, was bekend
en ten overvloede duidelijk bewezen door de geestige, onderhoudende boekjes, uit
de pen van den ‘plattelands burgemeester’ zelven gevloeid. Met een' man, die de
landstreek zijner inwoning zoo goed kende en zoo hartelijk liefhad, wiens humaniteit
en jovialiteit hem tot een' zeer gewenscht togtgenoot maakte, een paar dagen in den
omtrek rond te zwerven, - 't zou zeker een genot zijn geweest. Wat ons bovendien
zeer aantrok, was de welgeslaagde en zeer navolgingswaardige poging des
burgervaders, om alles wat op het verledene der gemeente betrekking had, in een
museum bijeen te brengen. De nog jonge, maar reeds hoogst belangrijke verzameling
op het Barneveldsche gemeentehuis was gunstig in den lande bekend en ook daar
zou hij ons een zeer gewaardeerde gids zijn.
Sinds lang bestond dan ook het plan tot een' wandeltogt in de

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

42
omstreken van Barneveld, maar 't bleef bij het voornemen. Andere streken gingen
om verschillende redenen voor. 't Had zooveel haast niet. De heer Nairac zelf had
gezorgd, dat ‘het oude hoekje der Veluwe’ in zijn merkwaardigheid werd geschetst.
Daar kwam nog onverwacht het berigt van zijn' dood.
Wanneer wij nu, terwijl onze weg ons langs Barneveld voert, een paar treinen over
blijven, om een kort bezoek aan het dorp te brengen, dan is het ten deele een daad
van piëteit tegenover den man, wiens schepping - 't gemeentelijk museum - zeer
zeker onze belangstelling verdient, dan is 't ook, omdat de plaats zelve, door haar
aanzien en door de herinneringen aan haar verbonden, onze aandacht waardig is;
maar dan is het tevens in 't gevoel, dat bij het gemis van onzen leidsman ontbreekt,
wat aan den togt aantrekkelijkheid en belangrijkheid had kunnen bijzetten. Wij komen
als vreemden, genoodzaakt op onze eigene wieken te drijven en beperkt tot de
plaatselijke kennis, die wij uit beschrijvingen hebben geput, of die 't ons gelukken
zal, uit dezen en genen der ingezetenen te pompen. Eenigermate kan uw gids daarbij
hulp verwachten van de herinneringen, bewaard uit een vertoef te Barneveld, nu
omstreeks 30 jaren geleden. Maar sedert is er vrij wat veranderd.
Reeds terstond als wij het stationsgebouw verlaten, worden wij herinnerd aan den
ouden burgemeester. Daar is een fraai plantsoen van heesters en opgaand geboomte
aangelegd, nu nog jong, maar goede hope gevend voor de toekomst. In dat parkje,
dat Barneveld, even als zooveel, hem heeft te danken, staat een eenvoudig maar
karakteristiek gedenkteeken. 't Is een groote veldkei uit de heide, van groen en
bloemen omringd, het opschrift dragend:
HERINNERING AAN MR. CAREL AUGUST NAIRAC,
BURGEMEESTER VAN BARNEVELD,
1841-1883.
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een gedenkteeken, in zijn soberheid den vereerden en beminden doode waardig,
zinnebeeld van zijn liefde voor de onafzienbare heidevelden, wier ernstige schoonheid
hij zoo diep gevoelde, wier geschiedenis hij zoo ijverig had nagevorscht, wier
raadselen hij zoo gelukkig had ontsluijerd. 't Is een hulde, die den burgemeester en
zijn gemeentenaren evenzeer vereert.
De grintweg naar het dorp loopt grootendeels langs de bosschen, lanen, hofsteden
en bouwvelden van het uitgestrekte landgoed de S c h a f f e l a a r , door een breede
watering er van gescheiden en aan de toegangen door hooge hekken afgesloten. Vlak
bij het dorpje zien wij het groote, nieuw-gothische kasteel, aan de overzijde van een
heldere waterpartij, uit het ruime grasperk oprijzend en krachtig te voorschijn tredend
uit de zware boomgroepen van het park. 't Is een huis van rooden baksteen, met
ornamenten van zandsteen, blaauw leijen daken, breede ramen, kanteelen,
hoektorentjes en een' hoogen slanken toren. Zoo werd het in 1854 door Jasper Hendrik
baron van Zuijlen van Nievelt gebouwd in den Tudor-stijl, die, door Z.M. Koning
Willem II in zwang gebragt, in Engeland veel meer dan hier te lande te huis behoort
en tegenwoordig ook weêr uit de mode is. De plant van vreemden bodem heeft hier
nooit regt willen tieren, gelijk dan ook zulke kasteelen ons niet aan onze nationale
bouwkunst herinneren. De Engelsche architekt van de Schaffelaar heeft met dat al
eer van zijn werk, dat gelukkiger is geweest dan menig andere arbeid in dien trant,
ook in dien zin, dat het na ruim dertig jaar nog staat, wat op verre na niet van alle
dergelijke bouwgewrochten uit dien tijd kan worden gezegd.
Wat wij van den weg van het kasteel zien, is de zijgevel, wanneer ten minste dat
gedeelte als het front mag worden beschouwd, waar de hoofdingang is. Om den
voorgevel te aanschouwen moeten wij de brug over, het ijzeren hek door. Dan komen
wij in een laan, waaraan ook de stallingen liggen en die uitloopt op een vrij groote,
van hoog geboomte omringde weide. Dat is de plaats, waar het oude huis heeft
gestaan. Volgens een teekening vertoonde 't zich nog in 1794 als een hoog, vierkant
statig gevaarte, met
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stal, oranjerie en ophaalbrug over de buitengracht. Sedert 1801 was 't een ledige
plaats. Dit prachtige slot, door Lukas Willem baron van Essen in 1767 gesticht, het
middelpunt eener vorstelijke bezitting, naar den smaak dier dagen met vijvers,
kostbare fonteinen en sterrebosschen versierd, dit prachtige slot was afgebrand - niet
zonder opzet, werd er gemompeld. 't Was een slechte tijd en de Schaffelaar was sinds
eenige jaren ook geen verblijf van een adellijke familie meer.
Ook de huizinge, door het trotsche gebouw van den baron van Essen vervangen,
was tamelijk nieuwerwetsch, gelijk een nog bestaande afbeelding door Pronck uit
den jare 1736 getuigt. Destijds stond daarachter echter nog een gedeelte van een
ouder huis, met een' spitsen puntgevel en een slank, achtkantig torentje. Was dat
welligt nog over van het kasteel van Jan van Schaffelaar, den welbekenden
Barneveldschen held, den vriend van ieder, die Oltmans S c h a a p h e r d e r heeft
verslonden? Mogelijk heeft zijn oog op dit dak en dit torenspitsje gerust, toen hij
van den trans van den kerktoren weemoedig rondzag, of er ook hulp kwam opdagen,
in de bange dagen, met zijn trouwe ruiters daar doorgebragt. Maar zijn vaderlijk slot
heeft hier niet gestaan. Elders, ten Z.W. van het dorp, - niet ten N.O. zooals dit huis,
- en vrij wat verder er van verwijderd, tegen de grens van het Sticht, ligt de
boerenwoning, die nog den naam van G r o o t S c h a f f e l a a r draagt, waar eenmaal
de adellijke huizinge van het oud Veluwsch geslacht der van Schaffelaars,
waarschijnlijk uit den stam der Hakforts gesproten, verrees. Reeds voor lange jaren
moet dit kasteel zijn gesloopt en een afbeelding schijnt er niet van te bestaan. Op het
landgoed, thans algemeen onder dien naam bekend, had Jan van Schaffelaar geen
betrekking. Maar het heeft betrekking op hem, want het is naar hem vernoemd.
H a k f o r t heette het in 1482, en 't behoorde aan een' edelman uit het in Gelderland
rijk gegoede en wijd vertakte geslacht, dat ook bij Vorden zijn' zetel had. Maar de
Heer van dit Hakfort moet destijds uit eerbied voor zijn' bloedverwant, wiens geslacht
misschien met hem uitstierf, zijn slot naar den naam van den wakkeren ruiterhoofdman
hebben verdoopt. H a k v o o r t
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n u S c h a f f e l a a r luidt dan ook het onderschrift eener teekening van 17501.
In 1633 ging de Schaffelaar door het huwelijk eener erfdochter over aan 't geslacht
Vy g h en in 1678 op dezelfde wijze aan dat van E s s e n . De kleuren van hun
wapenschild zijn nog bewaard in het zwart en geel van de paaltjes langs den weg.
Ter nagedachtenis van den laatsten Heer van de Schaffelaar uit dezen stam stichtte
zijn echtgenoote, Margaretha van Haeften, een marmeren gedenkteeken op zijn graf
in de kerk. Hij stierf in 1791; zij, een vrome, weldadige, algemeen beminde vrouw,
schrijfster van een boekje in proza: E e n h a n d v o l m e n s c h e n v r e u g d e ,
dichteresse van eenvoudige, diepgevoelde godsdienstige liederen, volgde hem twee
jaren later.
‘Te vroeg aan Barneveld ontrukt,’
zegt de dichter A. Simons in een zijner zangen, aan haar gewijd.
Hendrik Antony Zwier de Vos van Steenwijk, door het kinderlooze echtpaar als
zoon aangenomen, erfde de bezitting, om haar reeds in 1795 te verkoopen. Zes jaar
later lag het huis in puin. Slechts de oranjerie was nog over en werd later tot een
eenvoudige heerenhuizinge ingerigt. Wederom zes jaar later kreeg de Schaffelaar
een' nieuwen eigenaar in Jasper Hendrik baron van Zuylen van Nievelt, wiens neef
en naamgenoot hem in 't bezit er van opvolgde en het tegenwoordige kasteel bouwde.
Ook deze bleef in Barneveld in gezegend aandenken en algemeen was de deelneming,
toen de stamhouder op 11jarigen leeftijd stierf. Nu kwam het landgoed door huwelijk
met de erfdochter aan den heer W. baron van Nagell, thans, na Nairac's overlijden,
burgemeester van Barneveld.
De burgemeester is van huis. Wij hebben dus geen gelegenheid te ondervinden,
of hij in allen deele de opvolger van zijn' voorganger is. Dit blijkt ons, dat nu althans
geen verlof kan ge-

1

De bedoelde teekening zag ik op 't gemeente-museum. Nairac spreekt van die van Pronck
uit 1736, (E e n o u d h o e k j e bl. 1). Ik kan nu niet meer nazien of er twee teekeningen
zijn, dan of er bij een van ons beiden vergissing in de opgave van het jaartal schuilt.
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geven worden, om het huis te zien en de plaats gesloten blijft. Vrije wandeling is er
niet meer, vermoedelijk niet ten voordeele van het dorp, dat daardoor ook slechts
weinig vreemdelingen tot zich trekt.
Veel heeft Barneveld ook verloren door de slooping van het schoone landgoed
d e B r i e l a a r , ten Z.W. aan den overouden Hessenweg gelegen, om zijn prachtig
hout, zijn fraaije waterpartij en zijn vriendelijk landhuis door ingezetenen en vreemden
gaarne bezocht. 't Was ook een edele huizinge, gelijk er in vorige eeuwen, en zelfs
nog in 18de, zoovelen hier in den omtrek prijkten. Nu is, met uitzondering van de
tegenwoordige Schaffelaar, alles verdwenen: Brielaar, Bylerbosch, Cotelaar,
Oldenbarneveld, Glinthorst, Langelaar, Schaffelaar, Havikshorst - en verdwenen zijn
ook de bosschen, waarin zij eertijds verscholen lagen. Van enkelen vinden wij nog
de afbeeldingen op 't gemeentemuseum, zooals zij zich eertijds met hun torens en
grachten vertoonden. Oldenbarneveld, thans een boerderij, eens het stamhuis van 't
geslacht, waaruit de groote raadpensionaris sproot, maar dat toen hij geboren werd
reeds in Amersfoort gevestigd was, moet in der tijd een klooster zijn geweest. Naar
zijn' naam te oordeelen, moet het goed reeds bekend zijn geweest, eer het dorp er
nog was - het ‘veld aan de bronnen’, waar de talrijke beken ontsprongen. Wij vinden
nu wel een vriendelijk Geldersch landschap, met akkers, akkermaalsboschjes, en wat
forscher hout van eiken, beuken of linden bij de hofsteden, ook enkele historische
namen, maar merkwaardigheden biedt de landstreek er niet aan. De heidevelden en
zandverstuivingen, de kolken en wallen, de grafheuvels en vindplaatsen van
overblijfsels uit de steenperiode, ook de maalschappen met hun overoude gebruiken,
liggen in een ander gedeelte der uitgestrekte gemeente, die, behalve het dorp
Barneveld, ook de dorpen Voorthuizen, Garderen en Kootwijk, benevens een aantal
buurschappen bevat. Een bezoek aan het d o r p Barneveld is dus nog gansch iets
anders, dan een bezoek aan de g e m e e n t e van dien naam. Tot het laatste, dat een
oponthoud van enkele dagen en een' goeden gids zou vereischen, hebben wij ons
niet aangegord. Bij het eerste bepalen wij ons.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

47
't Is een groot aanzienlijk dorp, wel haast een klein stadje, met zijn vrij lange kromme
digt bebouwde straten, zijn winkels en heerenhuizen. Dit een en ander geeft den
indruk van in de laatste dertig jaren weinig of niet veranderd te zijn. Maar nieuw is
een breede regte straat met moderne woningen, een ruim en fraai schoolgebouw, een
net postkantoor en - niet het minst! - een kloek en deftig raadhuis met een torentje
op het dak. Barneveld blijkt met den tijd mede en althans niet achteruit te zijn gegaan.
Maar iets karakteristieks heeft dit nieuwe gedeelte niet. Het oude echte Barneveld
vinden wij nog in het middelpunt, bij de kerk. De dorpsstraat moge daar iets ruimer
zijn, tot een marktplein is zij nergens verbreed. Aan de straat grenst het met boomen
en heestergroepen beplante kerkhof en te midden van het groen verrijst het
eerwaardige bedehuis en zijn lage zware toren, gedekt door een zeer hooge achtkantige
met een lantaren gekroonde spits. Beiden zijn van baksteen in Gothischen stijl uit
de 15de eeuw, jaren, misschien eeuwen zelfs jonger dan de kerkgebouwen in
Voorthuizen, Garderen en Kootwijk gesticht. Die van Voorthuizen wordt reeds in
1031 genoemd, als een kapel, aan de kerk te Putten ondergeschikt, een eigen goed
van bisschop Meinwerk, door hem der abdij Abdinkhof te Paderborn geschonken en
waarschijnlijk afkomstig uit de bezittingen zijner moeder Adela, graaf Wichman's
dochter. Het koor der Kootwijksche moet dagteekenen uit de 11de eeuw, en de toren
van Garderen is een oud Romaansch bouwwerk. In de kerk is het schoone wit
marmeren vrouwenbeeld, van de hand van von Ziezenis, op de tombe van L.W. van
Essen bezienswaardig, al is 't ook, volgens een bevoegd kunstregter, niet merkwaardig;
maar aan zijn' toren dankt Barneveld toch het meest zijn bekendheid in den lande,
en de toren ontleent zijn vermaardheid aan Jan van Schaffelaar. Wie kent dat verhaal
niet! 't Is, geloof ik, het eenige uit de vaderlandsche geschiedenissen en schoolboekjes,
waaraan de kritiek tot dusver niet heeft getornd. Veel is er eigenlijk ook niet van
bekend. Met een achttiental ruiters, tot de bezetting van het slot Rozendaal
behoorende, had hij zich den 16en Julij 1482 meester gemaakt van het dorp Barneveld,
om de vijanden van
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Bourgondië uit dit deel der Veluwe te verdrijven. 't Was een stoute verrassing door
een' kleinen ruitertroep, die, op zijn beurt overvallen en in 't naauw gebragt, zich
binnen de sterke muren van den toren bergt. Want die van Amersfoort laten zich niet
wachten, om de belangrijke grensplaats te hernemen. Zij hebben bussen met zich
gebragt. Heftig wordt de toren beschoten. Vier of vijf der belegerden worden gedood;
maar er was zelfs zooveel niet noodig, om eenige mannen, nagenoeg weerloos, zonder
voedsel of water, in die enge ruimte besloten, ‘in de uiterste verlegenheid te brengen.’
Van een verdrag willen de belegeraars niet hooren, tenzij men Jan van Schaffelaar
door de galmgaten naar beneden werpe. Op hem zijn zij uitermate gebeten. Wij
kennen hem van elders niet. Die onverzoenlijke haat van bisschop Davids onrustigste
onderzaten en bitterste vijanden kan vóór of tegen den hoofdman getuigen. Zijn
krijgsmakkers, trouwe mannelijke harten, weigeren tot dien prijs hun leven te koopen.
De aanvoerder zelf wil zijn spitsbroeders niet in ongelegenheid brengen. Van den
torentrans springt hij naar beneden, en wordt onbarmhartig en lafhartig afgemaakt.
Wat sympathie heeft Oltmans niet weten te winnen voor den nobelen held! Hoe
schoon heeft hij het lijden der belegerden, hun liefde, hun moed, hun volharding
geschilderd! En wij behoeven niet te vragen, waarom P e r r o l m e t d e r o o d e
h a n d van geen verzoening wilde weten.
Na onze bedevaart naar den toren rest ons nog het bezoek aan het gemeente-museum,
het hoofddoel van ons verblijf alhier. 't Berust in de fraaije bovenkamers van het
nieuwe raadhuis, op zich zelf reeds een bezienswaardig gebouw, dat menig
belangrijker plaats aan Barneveld benijden kon. Ruim en luchtig, goed verlicht,
eenvoudig maar smaakvol versierd en gemeubeld zijn de vertrekken. Daarom is 't
ons intusschen niet te doen, al maken dergelijke openbare gebouwen ook een'
aangenamen indruk. De verzameling, er bijeengebragt, is inderdaad belangrijk,
zoowel om haar' rijkdom, als om de uitstekende wijze waarop zij geordend
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is. Zeker zou op verre na niet iedere gemeente kunnen vinden, wat die van Barneveld
opleverde. Maar hoeveel is er toch elders nog vaak verwaarloosd of overal verstrooid,
omdat men de beteekenis er van voor de geschiedenis niet begrijpt! Is eens de aandacht
er op gevestigd en een plaats aangewezen, waar alles goed wordt bewaard, dan vindt
de een iets, een ander staat in eigendom of bruikleen af, wat onder hem berustte. Wij
zien 't ook hier weêr bevestigd, wat wij in der tijd te Assen opmerkten: waar iets is,
komt iets bij, waar niets is, gaat alles verloren. Hoeveel rijker zou onze kennis van
't verledene zijn, als eens sedert eeuwen en alom was gedaan, wat nu sedert enkele
jaren hier en daar gedaan wordt! Mogt nog menig plattelandsburgemeester den stoot
geven tot het vormen van een gemeentelijke verzameling, zooals burgemeester Nairac
't voor Barneveld deed. En mogt het dan zoo goed geschieden, als hier het geval is.
Duidelijk geschreven etiketten geven van alle voorwerpen zooveel mogelijk afkomst
en noodige bijzonderheden op. Alles is goed te zien. De concierge van het gebouw
verontschuldigt zich wel met bescheidenheid, dat hij er niet veel van weet, en betreurt
om onzentwille de afwezigheid van den man, ‘die er alles van weet’ - vermoedelijk
de merkwaardige ex-schaapherder, later gemeentebode Bouwheer, die zooveel voor
't museum wist op te sporen en zoo goed in de geschiedenis te huis is. Maar deze
gids blijkt toch ook lang niet slecht op de hoogte. Hij heeft ook liefhebberij er voor
en wat kennis er van gekregen. Het voorbeeld is aanstekelijk. Des noods zouden wij
zelfs zonder geleide veel hebben kunnen nagaan, door de wijze waarop alles
tentoongesteld en beschreven is. Uit den aard der zaak kan een bezoek aan een
verzameling als deze slechts een vlugtig overzigt geven van wat er aanwezig is, om
als bronnen voor een geschiedenis der landstreek gebruikt te kunnen worden. Voor
wiè tijd en lust heeft is er zeker vrij wat te vinden, wat over haar verleden licht kan
verspreiden, maar tot dusver is de wensch van den heer Nairac, in 't voorwoord van
zijn laatste bundeltje schetsen uitgesproken, niet vervuld. Jeugdiger krachten hebben
zich nog niet aan het gebruiken van de bijeengebragte bouwstof gewijd.
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Met het oog op het naauwe verband van grond en geschiedenis, niet het minst in
vroeg bewoonde streken als deze, zijn de proeven van grondsoorten, ook in de
volgorde der lagen, en van steenen uit de heide, hier neergelegd, terwijl een
mammouthskies uit het Z w a r t e v e e n afkomstig, er van getuigt, wat geweldige
dieren hier voor tal van eeuwen in de oerwouden omzwierven. Kaarten van terreinen,
waar opgravingen hebben plaats gehad, leiden in tot de overblijfsels der oudste
bewoners, uit den bodem opgedolven: urnen, gereedschappen, wapens, sieraden van
steen en brons, voorts Romeinsche, Saksische en Frankische voorwerpen van metaal,
amber, glas, pâte en aardewerk uit later tijd. Daaraan sluiten zich munten, tegels,
rookpijpjes, tufsteenen beeldhouwwerk, waaronder een merkwaardige Christuskop
uit de 11de eeuw uit de kerk van Voorthuizen en een zeldzaam metalen crusifix van
de 13de eeuw uit die te Garderen, geschilderde glazen met wapenschilden uit de
gesloopte heerenhuizen, wapenborden, huishoudelijke benoodigdheden, twee fraaije
basreliefs in hout uit de 16de eeuw en wat dies meer zij. Een schilderstuk, waarop de
sprong van Jan van Schaffelaar is afgebeeld, ontbreekt er natuurlijk niet, maar van
meer belang zijn de afbeeldingen van een aantal kasteelen: Schaffelaar, (nl. Hakfort)
in verschillende tijdperken, Brielaar, Glinthorst, Bijlerbosch, Langelaar, allen uit
1731, Hunen bij 't Uddelermeer; bovendien bevatten twee lijvige portefeuilles
afbeeldingen en beschrijvingen van Nederlandsche steden, dorpen en kasteelen. Een
prachtige eikenhouten kast uit de 17de eeuw, met kostbaar snij- en koperen drijfwerk,
bewaart een wel geordend archief, terwijl ook als bewaarplaats veler antiquiteiten
een fraaije kast wordt gebruikt en ook andere oude meubels, als tafels, stoelen, kastjes,
hier en daar zijn geplaatst. De meesten zijn uit den omtrek afkomstig, maar de zeer
schoone koperen lichtkroon uit de 16de eeuw moet in 1629 uit de St. Janskerk te 's
Hertogenbosch door een' kapitein Bentinck herwaarts zijn overgebragt. De lijsten
van rigters en drosten der Veluwe, der schouten en ambtsjonkers, alsmede der
prefecten, gouverneurs en commissarissen des konings over de provincie, met de
daarbij behoorende jaartallen, zijn duidelijk leesbaar op de deuren geschilderd.
Portret-
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ten van de Nassau's versieren de wanden, ook de beeldtenis van den voorlaatsten
eigenaar van de Schaffelaar wordt er niet gemist. Eindelijk is eigenaardig het model
van de symbolische galg, die op het kerkplein werd geplaatst, wanneer het Veluwsch
landgerigt te Barneveld zitting had. Zoo gaat ons in een kort bestek een lange reeks
van eeuwen den geest voorbij en nevens de ernstige getuigenissen der geschiedenis
legde de humoristische zin van den verzamelaar er een curieuse collectie
‘merkwaardigheden uit het kerkezakje’ neder.
Al had dan ook ons bezoek aan het dorp en de gemeente met haar museum ons zeker
nog vrij wat meer voldoening en vrucht opgeleverd, wanneer wij 't enkele jaren
vroeger hadden kunnen brengen, 't is er toch verre van daan, dat wij gansch onvoldaan
er van scheiden. Wie gelegenheid heeft zich eenige uren in Barneveld op te houden,
zal 't zich niet beklagen, en, wat den reiziger niet onverschillig is, hij vindt er in de
oude, eenvoudige maar gunstig bekende herberg van S c h u t een tafel, die alle billijke
wenschen bevredigt. Ook kan hij doorgaans gebruik maken van een' omnibus, die
van en naar de meeste treinen rijdt. Dit voertuig is echter minder aanbevelenswaardig
en de weg door de buurtschap Estveld is wel niet bijzonder opmerkelijk, maar
geenszins onaangenaam en niet zeer lang. 't Is dus zulk een groote schade niet, dat
de wagen niet rijdt op den trein, dien wij noodig hebben, om onze reize naar Voorst
te vervolgen. Wij zien nog eens de gesloten bosschen en lanen van de Schaffelaar,
zooals zij zich deels tot de breede watering langs den grintweg uitstrekken, gedeeltelijk
zich terugtrekkende, akkermaalshout en bouwvelden omzoomen. Al is over 't
algemeen het boomgewas, voor zoover wij kunnen opmerken, wat schraal en door
de winden geteisterd, wij kunnen ons toch genoeg voorstellen, hoe daar ginds menig
fraaije woudpartij kan liggen, om het te betreuren dat den voetganger althans de weg
er doorheen niet is opengesteld.
Aan de andere zijde vinden wij enkele woningen, boschjes hakhout, eiken wallen
en boekweitakkers, waar tal van bijen hun bij-
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dragen tot den vermaarden Barneveldschen honig garen. Ook is er nog wat heide te
zien, maar verreweg het grootste gedeelte van den bodem in den omtrek van het dorp
is toch sedert lange jaren ontgonnen. In die rigting, langs de beek, die den grintweg
snijdt, lagen vroeger de adellijke huizen Otelaer en Bijler of Bijlerbosch. Het laatste
wordt door de overlevering als een geweldig roofslot gebrandmerkt. Als een oud
gebouw met toren en zwaren ringmuur, hoewel zeker niet meer gevaarlijk voor den
reiziger, bestond het nog in 1747, maar werd kort daarna gesloopt. In 1873 werden
de zware fundamenten van den toren, op oer gebouwd, gevonden en uitgegraven.
Thans zijn er in de plaats dier edele huizen boerenwoningen gesticht, die althans nog
den naam er van in herinnering houden. Het spookboschje zal er nog wel zijn, maar
of de ploegpaarden nog in blinden schrik wegrennen voor de witte gestalten, die er
zuchtend en kermend rondwaren, is ons onbekend en het ligt te ver van onzen weg,
om ons te gaan overtuigen, of wij zelven nog op den zomermiddag iets kunnen hooren
of zien, wat verhaalt van de gruwelen, eens op dien gevreesden burgt gepleegd.
Wat ons reeds herhaaldelijk trof bij onze omzwervingen, dat vinden wij ook hier
weêr. Wat tal van adellijke geslachten, wat menigte van kasteelen, vaak in kleinen
omtrek bijeen! In het schoutambt Barneveld alleen worden niet minder dan zeventien
namen genoemd, thans meest van buurschappen of boerenerven, waarvan de meesten
op korten afstand van het dorp worden aangetroffen, door edele familiën op de Veluwe
gedragen. Opmerkelijk is 't, dat nagenoeg alle edele huizen gevonden werden in het
lagere, westelijke deel der gemeente, of op de grenzen der in gemeenschap bezeten
gronden. Van sommigen is oorsprong en geschiedenis onbekend. 't Laat zich gissen,
dat enkele groote geërfden in de Maalschap zich allengs in magt en rijkdom en
aanzien boven hun standgenooten hebben weten te verheffen, dat andere goederen
van hoorige of thijnsgoederen gevrijd en tot leenen geworden zijn. Van velen weet
men, dat zij thijnsplichtig waren aan den landsheer en dus tot het vorstelijk domein
behoorden, of zij kwamen der abdisse van Essen toe, of zij maakten waarschijnlijk
deel uit van bisschop Meinwerks erf-
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goed, zoo als de buurschap Wessel, met de huizen Wessel, Estveld en Hakfort, die
hun schatting ten behoeve van het klooster Abdinkhof jaarlijks aan den Kellner te
Putten moesten betalen. Het erve Wedichem, niet ver van de spoorbaan ten N.-O.
van de Schaffelaarsche bosschen gelegen, was een der wildforsters goederen. Zoo
is er afwisseling genoeg in aard en oorsprong der bezittingen, om stof te leveren tot
een studie, die over den alouden maatschappelijken boestand der landstreek en
daarmede over tal van voorvaderlijke zeden en gebruiken nog wat meer, altijd
gewenscht, licht kon verspreiden. Ook de beteekenis der edelen, de magtsbevoegdheid
en de magtsoverschrijding van rigters en drosten, schouten en jonkers, het bestuur
en de inrigting der maalschappen, de twisten en misbruiken, daaruit voortvloeijende,
de straffen en boeten, den overtreder opgelegd, 't kon een' tweeden van Lennep nog
menig tafereeltje ter aanvulling van ‘Onze Voorouders’ in de pen geven, voor wie,
nevens tijd en opgewektheid, de vereischte kennis, de noodige verbeeldingskracht,
de onmisbare gave van vertellen ter zijner beschikking had.
De Oosterspoorweg doorsnijdt nog een belangrijk deel der gemeente Barneveld, en
wanneer wij langs de ijzeren baan voort-rennen, dan kunnen wij den blik laten weiden
over de landstreek, die wij eenige jaren vroeger gaarne hadden doorwandeld. Uit de
raampjes van het spoorrijtuig zien wij uit den aard der zaak niet veel aantrekkelijks.
't Is wat bouwland, wat weide, 't is vrij wat heide en zand, van verre wat bosch, een
enkele kerktoren. Wie aldus de Veluwe doortrekt, vindt het vervelend. Gelukkig, dat
het zoo snel gaat, al is velen de snelheid op verre na nog niet groot genoeg! Hoe
vervelend moet het dan zijn, te voet door die eentoonige wildernis te zwoegen! Wie
dat meent, doet wel, er zich niet te wagen. Maar misschien zou hij toch de ervaring
opdoen, dat een wandeltogt toch vrij wat meer te zien en te denken geeft, dan een
spoorrit. Misschien zou 't hem meêvallen, als hij ten
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minste een oog heeft voor de eenvoudige schoonheid en de rijke verscheidenheid
van veldbloem en heidestruik, van grassen en mossen., van zooveel, wat met
minachting ‘onkruid’ wordt genoemd, een oog ook voor de ernstige majesteit der
golvende heuvels, der onafzienbare velden, der indrukwekkende vergezigten, - als
hij een oor heeft voor de herinneringen uit het verledene en een hart voor de menschen,
die hier leefden en voor het geslacht, dat hier nog zijn dagen doorbrengt. Wij sporen
door de oude ‘maalschappen’ van Voorthuizen, Garderen en Kootwijk. Daar vinden
wij nog de onverdeelde gronden, sedert eeuwen gemeenschappelijk bezeten, gebruikt
en beheerd door de geërfden, herinneringen uit den tijd, toen de eerste bewoners zich
hier neêrzetten op de hooge gronden, liefst aan den zoom der beeken, waar nog de
boerenerven liggen, vaak sedert onheugelijke jaren door dezelfde familie bewoond.
Wie in gelijke verdeeling en gemeenschappelijk bezit van den grond genezing der
maatschappelijke kwalen mogt verwachten, zou welligt bekeerd worden, als hij de
donkere schaduwzijden daarvan in de praktijk hier zag en de welvaart, die de vrucht
van verdeeling ook in dezen omtrek was; maar voor den geschiedvorscher hebben
die overoude gebruiken hun groote waarde en een eigenaardig genot is 't, te verkeeren
in een oord, waar zooveel nog onveranderd bleef.
Wij stoppen bij de halte S t r o e . Wie had vóór de opening van den Oosterspoorweg
ooit van Stroe gehoord? Wie weet er nog iets van, dan dat het een dier woestijnstations
is, die den pruttelenden reiziger tot noodeloos stilstaan dwingen! Toch is 't hier een
niet onbelangrijke landstreek. 't Is bij de buurschapsschool te zien, wat zorg en vlijt
en kennis van het dorre heideveld maken kunnen, wat zegen een eenvoudig
schoolmeester in een vergeten afgelegen plekje verspreiden kan. 't Is bij de buurschap
zelve - een twintigtal bij elkander gelegen boerderijen - op te merken, hoe welig het
opgaande hout hier nog tieren wil, en, al zijn er vele zware beuken en eiken
verdwenen, er is toch nog wel iets van na te gaan, hoe 't geweest moet zijn, toen ook
dit deel der Veluwe met bosschen was bedekt. En niet ver van daar, waar
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thans het wilde witte stuifzand woelt, wijzen de grafheuvels aan den oever der nu
nagenoeg verdroogde, maar eens blijkbaar aanzienlijke beek nog de plaats eener
overoude nederzetting aan, terwijl de zandverstuivingen, nevens tal van scherven
van Germaansch aardewerk, pijlen en messen van vuursteen opleveren, waarvan
velen nog onafgewerkt zijn, ten bewijze dat hier een ‘fabriek’ van dergelijke
gereedschappen werd gevonden. Voor een' wandeltogt door de Veluwe kan de
eenzame halte goede diensten bewijzen. Noordwaarts leidt de eeuwenoude karweg
naar Garderen, zuidwaarts naar Otterloo, langs de schilderachtige bosschen van
Harskamp - waar intusschen, naar men ons zegt, in den laatsten tijd veel van het
zwaarste hout moet zijn geveld. - Van de herberg d e R a v e , de oude verzamelplaats
van erfgenamen en maalmannen, aan een kruispunt van een aantal wegen gelegen,
loopt oostwaarts de baan naar het stille Kootwijk. Een station is daar nog niet en wij
moeten goed opletten, of wij zouden onder 't voorbijsporen het dorpje ligt evenmin
zien, als de Franschen 't in der tijd, volgens de overlevering, vinden konden,
verscholen als het was in het loof van eiken en linden, die zijn oud kerkje en zijn
nederige torenspits omringden. 't Is altijd een eenzaam, armoedig plekje geweest,
maar ook hier ontbreken de bewijzen niet, dat het reeds vroeg werd bewoond en
eertijds was er zeker vrij wat meer - niet altijd gewenschte! - doortogt, bij zijn ligging
aan de hoofdwegen door dit gedeelte der Veluwe, waarlangs niet enkel vreedzame
Kooplieden en onschadelijke Hessenkarren trokken, maar ook bedelaars en
vagebonden, stroopende krijgsbenden, zegevierende Fransche legertroepen, Russische
steppenruiters. 't Is niet altijd en niet enkel schade, wat ver van den grooten weg te
liggen!
Als wij Kootwijks torentje, daar ginds, zoo ver in de heide, voorbij zijn gesneld,
verlaten wij spoedig Barnevelds voor Apeldoorns grondgebied en al kon ons bezoek
aan die gemeente niet reeds daardoor als geeindigd worden beschouwd, de hooge
kanten, waartusschen de spoorbaan verder voor een goed deel doorloopt, zouden ons
toch beletten, het weinige te zien, wat de barre wildernis den spoorreiziger te
aanschouwen geeft.
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Aanteekeningen.
Over Barneveld zijn niet veel bronnen te raadplegen. Gelukkig heeft Mr. Nairac een
aantal bijzonderheden, op verre na niet alleen van plaatselijk belang, bewaard in zijn
kleine, maar aan inhoud rijke boekjes: B a r n e v e l d o n d e r d e r e g e r i n g d e r
a m b t s - j o n k e r s , 1648-1795 (1871), G e s c h i e d e n i s v a n d e k e r k t e
B a r n e v e l d (1871, met een platten grond der kerk), E e n o u d h o e k j e d e r
Ve l u w e (1878, met een kaartje), N o g e e n o u d h o e k j e d e r Ve l u w e
(1882). Hij schreef onder de pseudoniem van e e n p l a t t e l a n d s b u r g e m e e s t e r
in lossen trant. 't Is meer ‘causerie’, dan een streng wetenschappelijk werk, maar
voor de kennis van het leven onzer vaderen levert hij kostbare en hoogst vermakelijke
bijdragen.
A n u l d u s d e S c a f l a e r wordt genoemd in 1334, Jacob in 1386, Johan Hakfort
was Heer van Schaffelaar in 1410. Was Jan van Schaffelaar misschien ook een
Hakfort en zijn kleinzoon? De familie-wapens wijzen althans op verwantschap.
R u t g e r d e B r i l a e r e komt voor in 1330, Ghijse in 1334, Steven in 1377,
Dirk in 1418. Later waren Van Delens, Speulde's, Dompselaers en Hakforts eigenaars
van Brielaer. Willem Bentinck was 't in 1621.
B r a n d v a n We d i c h e m leefde in 1326. Later kwam het goed aan de Bijlers.
M e l i s v a n B i j l a e r was in 1310 rigter van de Veluwe. In 1380 moet een andere
Melis er een klooster hebben gesticht, dat echter slechts korten tijd bestond.
Bijlerbosch behoorde later vele jaren aan 't geslacht B r o e k h u i z e n .
De toren der kerk was in der tijd veel hooger, - de faam zegt, wel 60 voet.
Herhaaldelijk sloeg de bliksem er in en telkens werd er een deel van afgebroken. In
1828 werd hij nagenoeg geheel vernieuwd. ‘Schaffelaars toren’ is 't eigenlijk dus
niet meer.
De K u n s t b o d e van 1879 (bl. 45 ev.) bevat een zeer waardeerend verslag omtrent
het museum, dat het bewijs geeft, ‘hoe men met weinig middelen een werkelijk nuttig
geschiedkundig overzicht door middel van historische voorwerpen geven kan’. 't
Merkwaardige Christusbeeldje uit de kerk te Garderen is beschreven: N o g e e n
o u d h o e k j e e n z . bl. 85.
De verdeeling der maalschapsgronden is tegenwoordig in vollen gang.
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Twello en omstreken.
Eerlang zal een der fraaiste en vriendelijkste Geldersche dorpen aan het spoorwegnet
verbonden zijn. De ijzeren baan van Deventer op Apeldoorn zal de bouwvelden en
tuinen van Twello doorsnijden en niet ver van de dorpskom komt een station. Dit
kan voor de in zoo menig opzigt aantrekkelijke plaats een groot voordeel zijn. Door
haar ligging op drie kwartier afstand van Deventer kon zij wel niet bepaald gerekend
worden van de bewoonde wereld te zijn afgesloten, en aan goede kunstwegen ontbrak
het er niet, maar openbare middelen van gemeenschap werden er tot nog toe gemist.
En het gedeelte der uitgestrekte provincie Gelderland, waar Twello gevonden wordt,
behoort wel in geenen deele tot den zoogenaamden A c h t e r h o e k , maar 't was
daarom niet minder buiten den stroom van het verkeer gebleven. Middelpunten van
handel of nijverheid waren er niet. Slechts een wijd verspreide plattelandsbevolking
werd er aangetroffen. Geen andere groote weg van eenige beteekenis, dan die tusschen
Deventer en Apeldoorn, liep er door heen. Wie er geen zaken of geen betrekkingen
had, kwam in deze streken niet. Met Twello zelf was 't eenigszins een ander geval.
Daar vond men van ouds in den omtrek van het dorp een aantal aanzienlijke
landgoederen. Daar hadden Deventersche familiën hun
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buitenplaatsen. Daar kwamen niet weinigen van elders zich vestigen, aangetrokken
door de liefelijkheid van het oord, de goedkoope levenswijze, de gezonde lucht, de
rust van het landleven, de kans op gezellig verkeer. Dit alles is niet veranderd, maar
de geest des tijds veranderde. Men zocht bij voorkeur een woonplaats of een
verblijfplaats voor de zomermaanden in de onmiddellijke nabijheid der
spoorwegstations, ook met het oog op het onderwijs voor de kinderen. De meer
vermogenden konden in reizen meer afwisseling en, zoo al niet meer, dan toch ander
genot vinden, dan het vaak eenzame landgoed aanbood. Ook Twello ondervond den
invloed dier wijziging in smaak en behoeften. ‘In trek’ is 't nog wel, maar toch minder,
dan voor eenige jaren en minder, dan het verdient. Dat kan weêr anders worden,
wanneer het lied er gezongen mag worden:
de spoorweg kwam, de spoorweg kwam.
En menig wandelaar, nu nog teruggehouden door den betrekkelijk grooten afstand,
zal er gemakkelijker toe besluiten, een' dag te gaan doorbrengen in een streek, die
inderdaad wel waard is, door landgenooten bezocht en gekend te worden, gelijk zij
voorzeker op den vreemdeling een' alleraangenaamsten indruk maken moet.
Ons deert het intusschen niet, dat de spoorbaan nog slechts in aanleg is. Dankbaar
maken wij voor het afleggen van groote afstanden van haar diensten gebruik, maar
waar het mogelijk is, blijven wij toch de voetreis verkiezen. Zelfs al hadden wij te
Apeldoorn nu reeds gelegenheid gevonden, naar Twello te sporen, wij zouden daar
toch het rijtuig, dat ons van Barneveld derwaarts bragt, niet verlaten hebben. Ook
de wandeling van Apeldoorn naar Twello trok ons minder aan. De weg levert weinig
belangrijks. Liever waren wij dan nog een weinig verder, aan de halte K l a r e n b e e k ,
uitgestegen. De afstand is ongeveer even groot, de landstreek is fraai en vol
afwisseling.
Nu gaan wij tot Vo o r s t . Nieuw is 't voor ons daar niet meer, - een onzer eerste
wandeltogten was aan den omtrek
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van dat dorp gewijd - maar oude, goede vrienden ziet men gaarne weder en de
herinnering aan de liefelijke landschappen, de schoone lanen, de fraaije
buitenverblijven, de edele landgoederen, daar te vinden, was van dien aard, dat wij
't reeds bekende met groot genoegen nog eens aanschouwen zouden, terwijl toch ook
een gedeelte van den weg ons door nog niet bezochte streken zou leiden, te meer,
daar wij ter wille van het oude dorpje W i l p een' niet onbeduidenden, maar, naar
wij verwachten, ook niet onvruchtbaren omweg wilden maken.
Het station Voorst ligt op eenigen afstand van het dorp aan den straatweg van Zutfen
naar Deventer. Bij de raming van den tijd, voor een' wandeltogt benoodigd, mag wel
rekening worden gehouden met het feit, dat niet zelden, - bijna zou gezegd kunnen
worden: in den regel - de stations minstens een kwartier verwijderd zijn van de plaats,
wier naam zij dragen, en veilig is 't, dat kwartier zeer ruim te nemen. De
toegangswegen kunnen soms zoo onaangenaam verrassend zich buigen, om veel
verder dan den gehaasten reiziger lief is, langs de spoorbaan te loopen! Hier staat
het station intusschen vlak bij den straatweg, die de spoorbaan kruist, en al is het
dorp nog niet terstond bereikt, de hooge torenspits is zigtbaar genoeg, de eerste
huizen, langs den grooten weg gebouwd, beginnen zich al spoedig te vertoonen en
het bosch van d e B e e l e rijst niet ver van ons uit de korenvelden en aardappelakkers
op. Kiezen wij een zijpad, dat in die rigting leidt, en laten wij de laan ter regterhand,
dan komen wij door het fraaije, vriendelijke dorp, dat wij voor 't grootste gedeelte
ter zijde zouden laten liggen, als wij den straatweg hielden.
De dag is reeds ver gevorderd, maar in den zomer behoeven wij ons niet al te veel
te haasten tot ons einddoel, en Voorst, met zijn nette huizen, zijn bloeijende lusthoven,
zijn groene hagen, zijn eerwaardig kerkgebouw, zijn' kloeken Romaanschen toren
en de overoude, maar nog krachtige linde daarnevens, is wel een
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kleine omweg waard, ook voor wie het reeds hadden leeren kennen. Wij behoeven
er ons echter niet op te houden en zijn geschiedenis kan ditmaal onvermeld blijven.
Zijn wij straks weêr op den straatweg uitgekomen, dan kunnen wij ook den grijzen,
merkwaardigen N i j e n b e e k , daar ginds in de boschjes verborgen, onbezocht laten.
Waren wij hier voor 't eerst, dan hadden wij niet zoo laat op den dag onzen togt
mogen beginnen en den zijweg bij het buitenverblijf N i e u w e n h o f , die naar den
eenzamen toren aan den IJseldijk leidt, zouden wij niet mogen voorbijgaan.1 Thans
gaan wij door, na slechts even te zijn afgeweken, waar tegenover het landgoed
B e e k z i c h t met zijn groote waterkolk, de schilderachtige watermolen op de
Loenensche beek ons onweerstaanbaar aantrekt. Hoe schoon is hier het eenvoudige,
stille landschap. Hoe spiegelen zich de donkere muren van het houten gebouwtje en
de blaauwgrijze wilgen in de heldere, door geen koeltje gerimpelde waterkom. Wat
vrede rust er op de weiden er om heen, wat wonderbare gloed is er in de lucht, door
den vijver weerkaatst. Zeker, alles werkt dezen avond mede. Aan de verlichting
danken onze vaderlandsche landschappen voor een goed deel hun bekoorlijkheid, als wij een paar dagen later den watermolen in een' digten motregen weerzien, zouden
wij hem het aanzien naauwelijks waard achten - maar als de omstandigheden gunstig
zijn, dan vinden wij ook menigmaal, zoo als hier, een tafereeltje om niet van te
scheiden.
Even voorbij den straatweg naar Apeldoorn, tusschen de herberg d e G i e t e l s c h e
b r o u w e r i j en de school, zouden wij den kortsten weg naar Twello kunnen inslaan.
De grintweg, die daar begint, voert naar Loenen op de Veluwe, maar al spoedig buigt
zich een voetpad in noordelijke rigting, langs en door de bos-

1

Voor wie den Nijenbeek willen bezoeken worde herinnerd, dat men, van daar den IJsel een
eind weegs volgend, niet ver van de herberg d e Z u t f e n s c h e b o e r weêr op den
straatweg kan uitkomen.
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schen van Boslo en de Lathmer, dat ons vrij wat tijd kon doen winnen, mits wij niet
verdwaalden, wat op eenzame, vaak elkander kruisende landwegen in onbekende,
schaars bewoonde streken niet onmogelijk, en bij naderende schemering weinig
begeerlijk is. Maar ook al is dat gevaar niet groot genoeg, om ons daarom alleen te
bewegen den straatweg te houden, die weg zelf is door de trotsche eikenlanen, die
hem beschaduwen, de golvende korenvelden en de statige bosschen, die hem
omzoomen, de deftige landgoederen, die hem versieren, zoo rijk aan schoonheid van
allerlei aard, dat wij dien toch zouden verkiezen. Daar komt het geele, vierkante
heerenhuis van B o s l o tusschen het digte geboomte uit, den achtergrond vormend
van een vriendelijk landschap, met bouwland en hofsteden en boschjes en het slanke
kerkgebouw. Daar sluiten de hooge lanen van d e P o l l de bloeijende akkers in.
Daar ligt het nobele landgoed d e L a t h m e r . Daar prijkt de zware, prachtige linde
bij de nederige uitspanning d e Z u t f e n s c h e b o e r . 't Zijn allen oude bekenden,
maar die wij met ingenomenheid nog eens begroeten, nu zij in het licht van den
kalmen, heerlijken zomeravond ons oog weêr voorbijgaan.
De breede, donkere laan van de L a t h m e r daar tegenover de herberg zou ons
den weg naar Twello aanmerkelijk kunnen bekorten. 't Is ook een der binnenwegen
derwaarts. Door dien in te slaan zouden wij echter ons plan, om Wilp nog te bezoeken,
moeten opgeven. Wenschen wij dat ten uitvoer te brengen, dan moeten wij vooreerst
den straatweg nog niet verlaten. Maar dan mogen wij ook niet te lang onder het
loverdak der linde uitrusten. De avondschemering zal zich niet lang meer laten
wachten en de lucht begint met regen te dreigen.
Eenigen tijd houden wij de bosschen en bouwvelden van de Lathmer nog aan onze
linkerhand en wij zien het deftige front van het groote huis met zijn torentje, door
krachtig geboomte omlijst, en de breede oprijlaan met de portierswoning, die den
hoofdtoegang tot het schoone landgoed geeft. De straatweg blijft nog door kloeke
eiken omzoomd en beschaduwd, terwijl de zware IJseldijk met zijn bogten den weg
nadert en de toren van Wilp, nevens
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den korenmolen, de nabijheid van het dorp aankondigen. Langs het grondgebied van
de Lathmer buigt zich de grintweg op Twello af. En dan hebben wij het beste deel
van den togt achter ons. De afstand is niet groot - hoewel toch wat grooter, dan zich
zou laten vermoeden, daar Wilp een eindwegs ter zijde van de groote heirbaan ligt
- maar het landschap heeft weinig aantrekkelijks meer; de weg, met jonge boompjes
beplant, is open en kaal en buitengoederen zien wij in den omtrek niet meer,
behoudens het landhuis H a g e n , dat onmiddellijk aan het dorp zich aansluit, en zich
als een plaats van eenig aanzien vertoont. Sedert 1738 zoekt men er ook het oude,
sterke slot met zijn drietal zware torens en zijn breede, dubbele grachten vergeefs.
Zelfs de plaats, waar het stond, is niet meer te herkennen. Alles is gesloopt, de
grachten zijn gedempt, geen naam op landhek of paal herinnert er aan. Een vijf
minuten van het dorp, terzijde van den grooten weg, schuins tegenover de Lathmer,
in de vruchtbare velden, voor eeuwen door het IJselslib gevormd, in de nabijheid
eener boerenwoning, kan de plek nog wel aangewezen worden, maar voor den
voorbijganger is er niets, dat haar aanduidt, voor den navorscher niets, wat zijn vragen
en zoeken zou loonen. Een teleurstelling is ons dat niet. 't Is bekend, dat de baron
van Broekhuizen, destijds Heer van Wilp en de Lathmer, den grijzen burgt, door
ouderdom vervallen, tot den grond toe had afgebroken. Niet in de hoop van nog iets
aan te treffen van den overouden zetel der edelen v a n W i l p e , hadden wij den
omweg over Wilp gekozen. Het dorpje zelf wilden wij niet onbezocht laten, nu wij
zoo digt in zijn nabijheid kwamen. Op zich zelf is het weinig belangrijk. 't Is klein
en eenvoudig. Maar niet onaardig ligt het aan den voet van den hoogen dijk en
eigenaardig schoon zijn onze riviergezigten, gelijk wij er ook hier een vinden, als
wij de dijkkruin hebben beklommen en de uitgestrekte uiterwaard met haar welige
velden, den kronkelenden dijk met zijn uitgewaaide boomen, de bogtige rivier met
haar rustig drijvende scheepjes overzien. 't Merkwaardigste echter van Wilp is zijn
oudheid. Reeds omstreeks 765 heeft de christenprediker Lebuinus, door een
aanzienlijke weduwe gastvrij
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ontvangen, hier een kerkje gesticht, straks door den bouw van een ruimer bedehuis
te Deventer gevolgd. Hier, aan beide oevers van den IJsel,1 was het middelpunt zijner
krachtige werkzaamheid, vaak door plundertogten der vijandige Saksers belemmerd
en verstoord, maar onvermoeid en kloekmoedig voortgezet, al werd ook de Deventer
kerk door de vlammen verwoest, de jeugdige christengemeente uiteengedreven, zijn
eigen leven vaak ernstig bedreigd. Door zijn minzaamheid, zijn' ijver, zijn' moed,
zijn' vromen levenswandel won hij allengs achting en vriendschap ook van magtigen
en invloedrijken in den lande en toen de stormen waren uitgewoed, kon hij in vrede
zijn laatste dagen doorbrengen in het oord, waar hij met zooveel zegen gearbeid had.
Van den godsdienstzin der nieuw bekeerden mag het drietal hoeven getuigen, dat de
abdij van Prümen er reeds in de 9de eeuw bezat.
Van het door Lebuinus gestichte kerkje is natuurlijk niets meer te vinden. En lezen
wij, dat het door de Saksers verbrand en in 780 herbouwd werd, dan geldt dit van
het tegenwoordige kerkgebouw zeer zeker niet. Toch draagt het sporen van hoogen
ouderdom. Vooral de niet zeer groote en zware Romaansche toren, ten deele van
tufsteen opgetrokken, kan uit de 11de eeuw afkomstig zijn. Sterke steunbeeren,
oorspronkelijk niet tot den bouw behoorende, schijnen noodig te zijn geweest om
zijn voet te schragen. Kunsteloos is de bewerking en hoogst eenvoudig de versiering
van den graauwen steenklomp, maar daardoor geeft hij des te meer den indruk van
eerwaardige oudheid, die hem tot een der belangrijke overblijfsels onzer
middeleeuwsche kerkelijke bouwkunst stempelt. De kerk zelve heeft minder
opmerkelijks. Zij heeft blijkbaar vrij wat veranderingen ondergaan. Tegen den Z.
muur werd een uitbouwsel aangebragt, terwijl het achterste gedeelte, dat op het einde
der 16de eeuw moet zijn aangebouwd, door het steile huisdak aan het geheel een
eenigszins zonderling voorkomen geeft.
Rustig en vriendelijk ligt het bedehuis aan den voet van den

1

Tenzij misschien ‘Huilpa’ in die dagen ook aan den regteroever lag. Dat de rivier haar' loop
een weinig heeft veranderd, is niet onmogelijk. Zij maakt bij Wilp een groote bogt.
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sterken dijk, die het beveiligt, te midden van de nederige huizen van het dorpje, een
weinig van den grooten weg verwijderd, maar voor die van Deventer niet zelden het
doel van een' aangenamen wandeltogt, waarop de weg, nagenoeg geheel op den
Bandijk aangelegd, langs het prachtige buitenverblijf van Mr. H.R. van Marle voert.
Wij missen nu de hernieuwde kennismaking met dat landgoed - h e t S c h o l - dat
van een bezoek in vroeger jaren aangename herinneringen achterliet. Welligt hadden
wij beter gedaan, wanneer wij dien weg hadden gevolgd, om in de stad ons
nachtverblijf te zoeken, of liever nog, wanneer wij terstond den weg naar Twello
waren ingeslagen, om later, wanneer wij toch in Deventer kwamen, van daar uit ons
uitstapje naar Wilp te maken. Evenwel, een kleine misrekening in de inrigting van
een' wandeltogt, waarin zooveel bezienswaardigs als doenlijk is moet worden
opgenomen, is alleszins mogelijk en misschien vinden wij nog wel eens de aanleiding
om te doen, wat nu ongedaan bleef.
Wij scheiden niet van Wilp zonder de herinnering, dat de oude heerlijkheid van
dien naam, hoewel aan den linkeroever van den IJsel gelegen, toch oudtijds geen
deel van Gelderland uitmaakte. Zij was een leen van de proostdij te Deventer en
behoorde minstens een drietal eeuwen aan een magtig geslacht van edelen, die
nagenoeg onafhankelijk er hun heerlijke regten uitoefenden, al hielden zij ook andere
goederen van Gelre of het Sticht in leen, waarvoor zij als leenmannen dier vorsten
hulde en manschap schuldig waren. Van deze Heeren van Wilp, - moeijelijk van
elkander te onderscheiden, omdat allen den voornaam E v e r t droegen - komt de
eerst bekende in 1230 voor, met toestemming zijner dochter het klooster Bethlehem
bij Deutichem begiftigend, terwijl de laatste in 1505 overleed. Zijn erfgenamen, de
Renesse's en de Schimmelpennincks, van moeders zijde uit zijtakken gesproten,
twistten over de erfenis. De Renesse's wonnen het geding en voerden er sedert den
titel van. Maar inmiddels had hertog Karel van Gelder zich met geweld meester
gemaakt van het slot, dat hij zijn' bastaardbroeder Johan als een open huis in leen
gaf, de heerlijke regten ‘van Versterf, van Diensten, van Klokkenslag, van Bede, van
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Ruitergelden’ voor zich zelven behoudend. Zoo werd Wilp een Geldersche
heerlijkheid, en het laatste grondgebied op Gelderschen bodem, dat tot dus ver zijn
onafhankelijkheid van den landsvorst had bewaard, was onder de heerschappij des
hertogs gebragt. Onder de Republiek was evenwel de band met Gelderland weêr
verbroken en Wilp werd weêr als leen der Staten van Overijsel, namens den proost
van Deventer, uitgegeven. De oude voorregten der heerlijkheid waren er niet meer
aan verbonden. Alleen de burgt getuigde nog van voormalige grootheid, totdat ook
zijn tijd was gekomen en niets meer in Wilp aan 't verleden herinnert, dan de
eenvoudige kerktoren, die alles overleefd heeft.
Tot aan den zijweg naar Twello keeren wij op onze schreden terug. Wederom zien
wij het huis van de Lathmer. Thans is 't een der zijden, maar ook van dezen kant
vertoont het zich als een fraai gebouw, even als het geheele landgoed, op grootsche
schaal aangelegd, met smaak en zorg onderhouden. Ook van hier komt het gunstig
uit tusschen de bosschen en boomgaarden, die het omringen, met de frisch groene
parkweide op den voorgrond, en nog geruimen tijd leidt onze weg in de eikenlaan
langs de plantsoenen, de moestuinen, de tuinmanswoning en de statige lanen der
bezitting, die het glanspunt van den omtrek is. 't Is niet onwaarschijnlijk, dat wij den
naasten weg van Wilp naar Twello niet volgen. Deze althans schijnt ons een niet
onbelangrijke bogt om het doel van onzen togt te beschrijven, maar misschien
kronkelen andere wegen zich niet minder en nu wij eenmaal dezen weg hebben
ingeslagen, zijn wij ten minste op het goede spoor. 't Is ook een vriendelijk landschap,
waardoor 't ons leidt. Wanneer wij de bosschen van de Lathmer achter ons hebben,
komen wij in een uitgestrekte, open vlakte, waar het koren rijpt, van verre door
hooger en lager houtgewas ingesloten. Geen torenspits zien wij nog, maar daar rijst
toch, niet ver voor ons uit, een kloeke, steenen korenmolen op en eenige huizen
legeren zich daar om heen.
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Zou dat het begin zijn van het dorp? Ongewenscht zou het niet wezen. De zon is
ondergegaan en alsof de dreigende wolken slechts op haar verdwijnen hadden
gewacht, zoo haasten zij zich, een' fijnen motregen over de eenzame wandelaars uit
te strooijen. Wij moeten echter nog wat geduld hebben. De kleine buurt bij den molen
is spoedig ten einde. Van het dorp nog steeds schijn noch blijk. Daar is een kruispunt
van wegen. Gelukkig ontbreekt de handwijzer niet. Naar Apeldoorn wijst de eene
vinger, naar Twello de andere, die zich uitstrekt in de rigting van een digt en donker
bosch, op eenigen afstand uitstekend boven de korenvelden, waarover reeds de
graauwe schemering ligt. Daar, in dat hout, zullen wij Twello vinden. De grintweg
tusschen de akkers leidt ons eindelijk te midden van het statig geboomte. Zóó duister
is 't nog niet, of wij kunnen opmerken, dat wij hier twee aanzienlijke buitenverblijven
voorbijgaan, aan weerskanten van den weg tegenover elkander gelegen. N o o r d i j k
heeten zij beiden; als d e g r o o t e en d e k l e i n e N o o r d i j k zijn zij
onderscheiden. Straks volgt het landhuis S t e l t e n b e r g , voorts de laan met de witte
palen van Ve e n h u i s , verder weêr lanen, boschjes, akkers, een paar boerderijen,
maar nog steeds geen dorp. 't Is inmiddels duister geworden en de regen, nu geen
stofregen meer, valt zonder ophouden, 't Wordt tijd, dat wij onder dak komen. Maar
waar is de gastvrije herberg? Waar een mensch, die ons teregt wijst? Alles is des
zomers vroeg in de veeren, geen lichtje blinkt meer, geen geluid laat zich hooren,
dan 't geritsel der droppels op de bladeren en 't geruisch onzer eigene voetstappen in
het soppige grint. Ten laatste schemert toch terzijde van den weg tusschen de boomen
een nevelig gevaarte, dat de kerktoren blijkt; enkele huizen staan nevens en tegenover
elkander, een er van is als een raadhuis herkenbaar en daartegenover ligt een
dorpsstraat, maar de weg loopt door. Wij mogen hopen, nu niet ver meer van ons
doel verwijderd te zijn, maar wij weten ook, dat Twello een zeer uitgestrekte plaats
is. Waar hebben wij de herberg te zoeken? Gelukkig straalt in de dorpsstraat een
licht. Daar is men ten minste nog niet te bedde en men zal er ons de
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noodige aanwijzingen wel niet weigeren. Het licht blinkt uit een kamer, die op een
veranda uitkomt. ‘E u r é k a ’, ‘ik heb 't gevonden’, mogen wij wel met den ouden
Archimedes uitroepen, en evenals hij uit het bad sprong, vol blijdschap over zijn
ontdekking, betreden wij, doornat van het regenbad, dat ons gedurende het laatste
deel van onzen togt te beurt viel, met levendig genoegen de helder verlichte
ontvangkamer van het logement Va n E n t e r . 't Is nu nog de vraag, of er plaats
voor ons is - een vraag van beteekenis in een streek, waar vrij wat families de
zomermaanden en pension komen doorbrengen. Is alles vol, dan blijft ons niets anders
over, dan tot Deventer door te gaan! Het antwoord op die vraag vordert wat overleg
met de vrouw des huizes. Een goed deel der kamers is inderdaad bezet. Maar het
schikt zich en welbehagelijk genieten wij de welkome verkwikking en de
welverdiende rust na een' langen, goed besteden dag, die onder de linden aan de
Vuursche begonnen, ten deele te Barneveld doorgebragt, overeenkomstig het reisplan
te Twello besloten wordt.
Zonder zorg zijn wij echter nog niet. Wij zijn nu voorloopig wel in veiligheid, maar
wat zal het zijn, als de regen aanhoudt! Tot dusver was de togt geslaagd. Zoolang
het licht was, had niets ons in het ten uitvoer brengen van onze plannen verhinderd
en het minder aangename van het laatste gedeelte der wandeling kon spoedig vergeten
worden, wanneer de nieuwe dag maar niet onder ongunstige voorteekenen aanbrak.
Wij hebben dien dag nog vrij wat te doen. Bij ons vorig bezoek aan de havezathe
d e H a e r e bij Diepenveen hadden wij gaarne de kostbaarheden en kunstschatten
gezien, volgens de faam daar te zamen gebragt, maar de toegang tot het huis werd
niet vergund en wandeling op de schoone, uitgestrekte plaats was verboden. Nu
bevatten de dagbladen de aankondiging, dat de inboedel zou worden verkocht en een
paar dagen te voren te zien zou wezen. Die gelegenheid mogt niet worden verzuimd.
Den laatsten ‘kijkdag’ willen wij niet laten voorbijgaan
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en in verband met een' togt naar de Haere, - aanleiding, zoo al geen hoofddoel, konden wij Twello en zijn omstreken leeren kennen. Onze weg zal ons eerst naar
Terwolde leiden, waar wij den IJsel moeten oversteken. Van de Haere keeren wij
met den spoortrein naar Deventer terug. De wandeling van daar naar Twello geeft
ons weêr een ander gedeelte van den omtrek te zien en wij kunnen vroeg genoeg
weêr te huis zijn, om de avonduren te besteden tot een' zwerftogt over enkele
landgoederen in de buurt, terwijl wat nog overblijft bewaard kan worden voor een'
volgenden dag, om dan tevens, terug keerende naar Voorst, den weg, dien wij nu in
de duisternis aflegden, bij daglicht te leeren kennen en naar omstandigheden een' der
binnenwegen over de Lathmer of Boslo te kiezen. Den beschikbaren tijd gebruiken
wij op die wijze tot een' aangenamen wandeltogt door een liefelijke en aan afwisseling
rijke landstreek - mits de regen ons niet teleurstelle en tegen het zorgvuldig beraamde
plan zijn onverbiddelijk Ve t o uitspreke.
De prachtige zomermorgen beschaamt onze vrees: Hij brengt met zich de belofte
van een' heerlijken dag, wat warm misschien, maar ten minste niet door mot- of
stortregens bedorven. Met goeden moed maken wij ons op en nu de zon vriendelijk
en vrolijk over alles schijnt, is de indruk, dien wij van Twello ontvangen, in allen
deele gunstig. Wij zien voor het oogenblik van het eigenlijke dorp nog niet veel, daar
wij het spoedig weêr verlaten, maar wat wij er van zien, doet ons aangenaam aan.
Het logement staat aan de dorpsstraat, vlak bij de kerk. Hier is zij verbreed tot een
klein pleintje, waaraan de zijgevel der herberg uitkomt - 't blijkt ons bij daglicht op
onze verdere wandeling, hoe gelukkig 't voor ons trof, dat daar gisteren avond een
lamp de veilige haven wees. Wij hadden anders wel tot Deventer kunnen doorloopen,
zonder een rustplaats te vinden! De kerk ligt afgezonderd op een door linden
beschaduwd grasveld, eertijds het kerkhof, thans een speelplaats voor kinderen.
Hieraan sluiten zich nette heerenhuizen,
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tuinen en burgerwoningen en tegenover de straat, aan de andere zijde van den weg,
vinden wij het raadhuis, met de groote, oude linde er bij. Hier is dus het middelpunt,
de kom van het dorp, en 't ziet er alles frisch en vriendelijk, deftig en degelijk uit, frisch en vriendelijk door boomen en bloemen en bloeijende heesters, deftig en
degelijk, door kloeke, goed onderhouden gebouwen.
Het eenige, wat daarbij door oudheid en kunstwaarde opmerking verdient, kan de
aandacht ligt ontgaan. De kerk zelve, een eenvoudig, langwerpig gebouw, in
laat-gotischen stijl, met een' lagen, dikken, door een hooge, zware spits gekroonden
toren, heeft niets merkwaardigs, maar in den muur van het koor vinden wij een'
verweerden, half door weêr en wind en tijd uitgeknaagden steen gemetseld, die nog
de overblijfselen van zeer verdienstelijk antiek beeldhouwwerk vertoont. 't Is een
kruisafneming, jammerlijk geschonden, hier en daar gansch onkenbaar geworden,
met uitgesleten, onleesbaar opschrift, dat toch in wat er nog van te zien is, een
kunstenaarshand verraadt. Misschien is er reeds te veel van verloren gegaan, om de
moeite en kosten van restauratie en beter bewaring te loonen, maar 't kon toch in
overweging worden genomen, of er niet iets te doen ware tot beveiliging van het
eenige, wat Twello als herinnering aan 't verledene bezit.
Want overigens, wat wij ook zien bij onze omzwervingen in den omtrek, 't is alles
van den nieuweren tijd. Een enkele heerenhuizinge kan van wat ouder dagteekening
zijn dan het begin dezer eeuw, of in zijn muurwerk eenig overblijfsel van een vroeger
huis hebben bewaard, maar anders is alles of betrekkelijk nieuw, of althans vernieuwd
en herbouwd. Stemmen uit het voorgeslacht worden hier nagenoeg niet meer gehoord.
Omtrent Twello heeft de geschiedenis zoo goed als niets te verhalen. Oudtijds heette
het Ve e n l o en mogelijk is hier het bosch V u n n i l o te zoeken, waarvan zekere
Folckerus, een rijk en vroom man, in 855 een gedeelte, vroeger aan Herrad en Baldric
behoorende, benevens twee hoeven met hun onderhoorigheden, in dat bosch gelegen,
aan het klooster te Werden schonk. Meer dan een gissing, op de overeenkomst in
den klank der namen gebouwd, is dit echter niet. Uit de volgorde,
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waarin de goederen in het testament van Folckerus worden genoemd, zou misschien
zijn op te maken, dat Vunnilo meer in de nabijheid van Putten lag. Daar het stift
Werden de Veluwsche goederen, in 1492 reeds aan de abdij Abdinghof verpand, in
1551 aan dat klooster verkocht, zouden oude papieren, de Twellosche landgoederen
betreffende, eenig licht kunnen verspreiden, wanneer zij zoo hoog opklommen, dat
van eenige betrekking op het Paderbornsche godshuis bleek. De kerkgifte behoorde
aan het kapittel der St. Lebuinuskerk te Deventer en den Gelderschen landsvorst.
Een afzonderlijke heerlijkheid is Twello niet geweest, geen burgt van beteekenis,
geen edel geslacht van invloed heeft zich hier doen gelden en de eeuwen gingen over
het Veluwsche dorpje voorbij, zonder dat de veder der historie iets belangrijks te
boeken had. In het midden der vorige eeuw werd er nog niets anders van gezegd,
dan dit: ‘Twello is een zeer gering dorpje.’
Dat kan er nu zeker niet van gezegd worden. Wèl behoort het nog altijd tot de
gemeente, gelijk vroeger tot het schoutambt Vo o r s t en heeft het dus als gemeente
geen afzonderlijk bestaan, maar noch om het aantal, noch om het aanzien zijner
huizen mag het thans meer den naam van een gering dorpje dragen. Wij ontvingen
reeds terstond dien indruk en voortdurend wordt die versterkt, hoe meer wij er van
leeren kennen. Een eikenlaan brengt ons naar den straatweg op Deventer. 't Is een
vrolijke weg tusschen bouwland, hagen, tuinen en buitenverblijven, en alom in de
velden zijn boschjes en woningen verspreid, terwijl het digte hout der grootere
landgoederen hier en daar de uitgestrekte vlakte begrenst. Aan de kanten geurt de
thijm en bloeit de erica, ten bewijze dat wij hier een' zandigen bodem, een ontgonnen
heide vinden, maar van woestheid en ledigheid is niets meer te bespeuren. Zorgvuldig
bebouwd, digt bevolkt is de landstreek. Daar ginds, in een korenveld, achter de kerk,
op korten afstand van de dorpsstraat, staat een paal, op zichzelve weinig bekoorlijk,
maar den volke welkom als de brengster eener goede boodschap. Zij wijst de plaats
aan, waar 't station zal komen. Zij heeft in zich de belofte van den niet ver meer
verwijderden dag, waarop de spoorbaan het bloeijende dorp aan het ijzeren net, dat
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de wereld overspant, zal verbinden. Wanneer wij die profetie met belangstelling om
de wille der bewoners begroeten, is er echter vooreerst nog geen zelfzucht in die
blijdschap. De frissche zomermorgen is te heerlijk, dan dat wij naar een
spoorwagen-coupé zouden verlangen; de weg is veel te aangenaam, en de togt belooft
ons te veel verscheidenheid, dan dat wij zouden wenschen, het fraaije landschap
anders dan wandelend door te trekken.
Tal van villa's en buitentjes, - buitens ook - door akkers, weiden, boerderijen,
burgerwoningen en werkplaatsen afgewisseld, zijn geschaard langs den in sierlijke
bogten zich slingerenden, nu en dan door eiken belommerden straatweg.
M a r i ë n h o f , Ve l d w i j k , B i j v a n k , S c h o o n o o r d , K l e i n - B i j v a n k ,
Vo o r b u r g , F l i e r k a m p versieren het oord door hun plantsoenen, hun
bloemperken, hun waterpartijen. Ginds komt van verre het groote huis van
C r u i s v o o r d e te zien; daar loopt de laan van den ‘H u i z e H u n d e r e n ’ op het
rood steenen heerenhuis aan; elders is 't een vriendelijk Hollandsch landschap, waar
de roodbonte runderen in de weide zoo krachtig uitkomen tegen het donkere hout.
Een goed kwartier buiten de kom van het dorp vertoont zich een ruim, nieuw en
smaakvol gebouw, kenbaar aan de vierkante, torenvormige belvedère op den hoek,
te midden van een vrij uitgestrekt park. Dit is voor ons een der bakens op de reize.
't Is E u r é k a , de gunstig bekende kostschool der dames Va n C a l k a r . ‘Naast de
kostschool’ moesten wij den zijweg op Terwolde vinden. Daar staat dan ook de
handwijzer en wij verlaten de groote heirbaan, om langs de rasters van den aan
accasia's rijken tuin van het instituut en straks te midden der vruchtbare bouwvelden
onzen togt voort te zetten. Aan dezen weg is 't geen reeks van vriendelijke of deftige
landhuizen meer. De boer en zijn bedrijf is er de hoofdpersoon. Maar aan onzen
linkerkant vinden wij toch een laan en wat bosch van H u n d e r e n , 't plantsoen met
den koepel van den spijker H i n d e , en ter regterzijde rijzen op eenigen afstand boven
de goudgeele korenakkers twee zware, digte bosschen als hooge, donkere muren op.
Het eerste laat even het witte huis van den burgemeesterlijken D i j k h o f
doorschemeren, het tweede is het bosch van 't oudadellijke M e e r -
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m u d e n . Krachtig doen zich, ondanks het vroege morgenuur, de stralen der Julijzon
op den open, schaduwloozen grintweg gevoelen. Toch zijn wij dankbaar, dat zij zich
niet in graauwe regenwolken hulde. In haar' gloed baadt zich het vriendelijke
landschap. Van haar licht straalt het tintelend groen van het forsche geboomte, het
matgoud der rijkgeladen halmen, het schitterend rood der klaprozen, het teeder blaauw
der korenbloemen. Van vollen zegen des zomers spreekt alles om ons heen. - Slechts
ééae scherpe tegenstelling zien wij in dat tafereel vol leven en vrede. Spookachtig
liggen de verwaarloosde, half ingestorte muren en de naakte daksparren eener
verlatene boerenwoning daar ginds in het veld. En straks wacht ons nog een andere
tegenstelling, als onze weg ons naar den ingang van den akker der dooden leidt. Het
boschje daar regt voor ons, dat ons op eenigen afstand een landhoeve of hofstede
scheen te omringen, blijkt ons het kerkhof der gemeente. Ernstig is de indruk, niet
pijnlijk en ontstemmend. Eenvoudig is de begraafplaats van Twello; treffende, zinrijke
gedenkteekenen, verheffende en vertroostende zinnebeelden heeft zij niet aantewijzen.
Als de meesten onzer kerkhoven is zij praktisch misschien, prozaïsch zeker. Maar
wat de menschen niet deden, dat doet op dezen zomerdag de zon. Zij werpt over de
graven haar licht, dat van milde goedheid, van stillen vrede, van blijde hope spreekt.
Onze weg buigt zich langs het kerkhof en loopt voorts door klaver- en roggevelden,
beetwortelakkers, boomgaarden, doorn- en beukenhagen, boerderijen en
arbeiderswoningen, het gebied eener landbouwende bevolking. Het kleine, nieuwe
huis van B o s k a m p is de eenige heerenhuizinge, die wij voorbijkomen, maar vóór
ons, waar de molen van Terwolde en een aantal huizen tegen het kloeke houtgewas
uitkomen, blinken de rood en wit geschakeerde muren en de blaauwe koepeldaken
van een aanzienlijk gebouw. Slaan wij bij de herberg aan den weg regtsaf, dan komen
wij spoedig aan een groote waterkolk - de herinnering aan dijkbreuk
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en overstrooming - wij vinden den schilderachtigen, fraai beplanten rivierdijk, - een
liefelijk landschap vol kleur en gloed; - wij zien de hofsteden met hun velden en
boomgaarden, - getuigen van de vruchtbaarheid van den bodem. - En dan vertoont
zich spoedig een rijk en smaakvol aangelegd park, met breede paden, groote gazons,
schitterende bloemperken, statige boomgroepen, deftige lanen, een sierlijke
waterpartij, met trekkassen, moestuin, volières, stallen, portierswoning en, als
middelpunt van dat alles, een zeer opmerkelijk heerenhuis. M a t h a n s e heet dit
schoone buitengoed, dat den heer S a r v a t i u s uit Deventer toebehoort. Behalve het
houtgewas is alles blijkbaar nog niet veel jaren oud.
Vreemd is de naam, vreemd het gebouw. In wijden omtrek althans is er niets, wat
op deze villa in bouwstijl gelijkt en 't laat zich gissen, dat over iets, dat zoozeer van
het gewone afwijkt, de meeningen zeer uiteenloopen. Wat de een om pracht en
rijkdom van kleuren en vormen hoogelijk roemt, zal de ander als zonderling,
overladen, opgeschikt en poppig afkeuren. Met een beslist ongunstig oordeel zouden
wij in elk geval geenszins instemmen. Daar is in het huis stijl en karakter. 't Zijn geen
gepleisterde muren, die alleen aan gebakken ornamenten een armelijk sieraad
ontleenen. Flink en degelijk schijnt het uit de gracht, die het omringt, gebouwd. De
afwisseling van roode steenen met witte hoeken en banden, geeft een levendig
voorkomen aan de muurvlakken, maar ook een' indruk van die soliditeit, die wij nog
steeds zoo gaarne als een der kenmerkende eigenschappen van ons volk beschouwd
willen zien. Inheemsch is de bouwtrant niet, maar toch met de overleveringen onzer
oud-Hollandsche bouwkunst volstrekt niet in strijd; de gebogen daken, de
koepelvormig uitgebouwde serre, de bogen, die het daaraan verbonden terras dragen,
herinneren eenigermate aan huizen als T r o m p e n b u r g bij 's Graveland, dat is, aan
den tijd, toen onze kloeke patriciërs uit ruime beurs en met navolgenswaardig
kunstgevoel hun landpaleizen stichtten. Maar naar den eisch van dezen tijd is d e
M a t h a n s e , met zijn groote spiegelruiten, zijn balkons, zijn veranda's, zijn slanke,
met bloemen begroeide
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bruggen, licht en vrolijk, sierlijk en bevallig; en zou zij elders in den lande onder de
talrijke nieuwe villa's minder bevreemding wekken, overal zou zij, met de fraaije
lustplaats om haar heen, een sieraad der landstreek zijn, gelijk zij 't in hooge mate
van den omtrek van het nederig Terwolde is.
De bezigtiging van de bloemenkassen is, naar men ons verhaalt, den vreemdeling
vergund en ons wordt verzekerd, dat zij bezienswaardig zijn. Daar evenwel d e
H a e r e ditmaal ons hoofddoel is en wij niet weten, hoelang de togt derwaarts, waarbij
de rivier moet worden overgestoken, en 't verblijf aldaar ons zal ophouden, terwijl
het uur van vertrek uit Diepenveen door het spoorboekje bepaald is, mogen wij ons
hier niet te lang ophouden. Ook in Terwolde zelf blijven wij niet langer, dan noodig
is, om in de dorpsherberg de noodige inlichtingen betreffende de veeren in te winnen,
maar lang genoeg, om te zien, dat het een vriendelijk landelijk dorp is, met een kleine,
nette kerk, wier toren, naar Frieschen trant, geen spits, maar een huisdak tusschen
twee brandgevels heeft. Ook van deze kerk stond de pastorij ter begeving van het
kapittel van St. Lebuinus te Deventer. En, even als Wilp, Twello en 't naburige dorp
Nijbroek, behoort Terwolde nog tot de uitgestrekte gemeente Vo o r s t . 't Is daar
ook bij d e Z w a a n een liefelijk landschap. De grintweg, door hooge iepen
beschaduwd en met groene hagen omzoomd, loopt tusschen de haver- en roggevelden
op den voorgrond, waaraan zich aan deze zijde het houtgewas eener thans ledig
staande buitenplaats aansluit, terwijl aan den overkant het bosch van de Mathanse
den donkeren achtergrond vormt en digt bij den rivierdijk een kloeke hofstede, met
haar rieten daken, schuren en hooibergen tegen het krachtig geboomte uitkomt.
Tegenover de herberg, aan den ingang van het dorp, ligt de fraaije villa L i v o n i a
en daarnaast vinden wij het pad, dat door het bouwland dijkwaarts voert. Ook hier
zien wij weêr een dier ‘wielen’, die als de litteekenen van vroeger geslagen wonden,
van bange worsteling met de geweldige wateren verhalen. Hebben wij de dijkkruin
beklommen, dan is 't ons naauwelijks mogelijk, ons voor te stellen, hoe de thans zoo
kalme IJsel dien zwaren dam zou kunnen
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verbreken. Hoe ver is hij nog van ons, door den breeden uiterwaard van ons
gescheiden. Hoe rustig drijven daar die scheepjes met hun wijd uitgespannen zeilen,
terwijl hij in alle stilheid voortstroomt langs zijn grazige oevers, hier en daar steil
afgesleten, elders met biezen of wilgen begroeid. En wat vrede rust op de welige
akkers daar binnensdijks, waaruit het dorpje met zijn nederige woningen en zijn
kerkgebouw oprijst, op de hagen en de wilgen en de uitgewaaide boomen en de
huisjes, als in een nestje van groen, aan den voet der sterke, breede waterkeering,
die wij een eindweegs volgen, totdat wij afdalen naar 't ons aangewezen pad, niet
door het opschrift ‘verboden voetpad’ afgeschrikt. Dat is niet zoo ernstig gemeend
- 't is dan trouwens ook het eenige pad naar het veer.
Een vast veer is dat eigenlijk niet. Aan de overzijde ligt een groote steenoven,
waarbij een paar schuiten in gebruik zijn. Als nu een der werklieden ons roepen hoort
of ons wuiven ziet, en ons dan met een schuit wil komen halen, dan kunnen wij de
rivier oversteken. Heeft men het daar ginds te volhandig, of ontbreekt er de lust, dan
kunnen wij aan deze zijde blijven staan en elders ons fortuin beproeven. Maar niet
te vergeefs seinen wij met onze natuurlijke telegraaf. Een man springt in de schuit,
maakt haar los en klieft met krachtige riemslagen den stroom. Toch duurt het nog
eenigen tijd, eer hij bij ons is. De stroom is sterk in den IJsel en de roeijer moet goed
weten te manoevreeren, om niet veel te ver te worden meêgesleept. Dat het vaartuig
meer tot vervoer van steenen dan van menschen gebruikt blijkt, behoeft ons niet af
te schrikken. 't Is stevig gebouwd en moet wel dienst doen in boozer weêr dan 't op
dezen stillen zomerdag is, nu de scheepjes met al hun doek vruchteloos pogen tegen
den stroom in vooruit te komen en reeds tevreden mogen zijn, als zij niet ondanks
al hun inspanning terugdrijven. 't Is ter afwisseling een aangenaam watertogtje en
weldra staan wij te midden van steenhoopen, kleisporen en loodsen op Overijselschen
bodem, die zich terstond als een mengeling van rood en grijs slijk aan onze voetzolen
hecht.
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Ook aan deze zijde der rivier is de uiterwaard breed en vrij lang duurt het, eer wij
den dijk bereikt hebben. 't Is hier daarentegen minder een rustige weide voor het vee,
die zich langs den oeverzoom uitstrekt, dan wel een voorraadschuur van grondstof
voor de steenbakkerij. Diepe kuilen met steil afgestoken kanten, waaruit de klei
gegraven wordt, ijzeren sporen, waarop de kleine, zware wagens worden
voortgetrokken, bezige arbeiders en zwoegende paarden, de puinwegen, door het
steengruis rood gekleurd, geven ons een gansch ander tafereel te aanschouwen dan
daar ginds, levendiger, maar minder vriendelijk, gelijk de nijverheid in den regel de
schoonheid en den vrede van het landschap verstoort. Doch 't is niet alleen de
uiterwaard, die een ander karakter vertoont en 't is niet enkel door het ongewone
getal van rijtuigen en voetgangers, heden het fijne, witte stof van den grintweg op
de dijkkruin opjagend, dat zich de Overijselsche zijde van de Geldersche onderscheidt.
Wat ons vroeger reeds bij onze wandeling van Wijhe naar Olst1 had getroffen, dat
trekt ook in dit gedeelte van het landschap binnensdijks onze aandacht. 't Is veel
rijker aan hout en daardoor aan afwisseling, dan aan den overkant. De velden zijn
veel meer door hagen, wegen, lanen doorsneden en omzoomd. Het aantal boerderijen
en woningen, door de vlakte gezaaid, is grooter. De streek geeft den indruk van digter
bewoond te zijn. Daar is iets weelderigs in het volle groen, waarover het oog van de
hoogte weidt en achter die weiden en akkers, die hagen en struiken, die rijen van
populieren, wilgen en iepen, golven de donkere, statige bosschen der aanzienlijke
landgoederen, waaronder reeds op een' afstand het kloeke hout op d e H a e r e te
onderscheiden is.
Wij houden den dijk, tot waar bij het fraaije, als een Zwitsersch châlet gebouwde
en met klimplanten rijk begroeide portiershuis, een breede grintweg tusschen steenen
palen den hoofdtoegang geeft tot het uitgestrekte, prachtige park, dat ook van deze
zijde

1

De wandeling van Wijhe naar Diepenveen, waarin nadere bijzonderheden omtrent deze
landstreek, haar dorpen en heerenhuizen zijn opgenomen, is te vinden deel 6 van de 1ste
uitgave, deel 8 van de 2de.
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niet minder vorstelijk zich vertoont, dan aan den kant, van waar wij het vroeger
leerden kennen. Een gedeelte van het terrein wordt ingenomen door een groote weide,
waarachter het deftige huis met zijn torens is gelegen en waarlangs de rijweg derwaarts
loopt. Trotsche boomen, bruine beuken, sparren, accasia's, eiken, afzonderlijk of in
groepen vereenigd, bloeijende heesters, koele beukenlanen, digtbegroeide boschjes
met slingerpaden doorsneden, een waterwerk, in het welig groen zich verliezend of
in sierlijke bogten zich wendend door den smaakvollen aanleg, de bloemtuin bij het
huis, de gazons, de lanen en boschpartijen voor het front van het kasteel, de ruime
gracht met de brug naar het voorplein tusschen de beide vleugels, 't vereenigt zich
alles tot een schoon en aantrekkelijk geheel. Maar het draagt ook de blijken, dat in
den laatsten tijd de hand er te weinig aan gehouden is. Niet zonder leedwezen zien
wij de sporen van verwaarloozing en verval. Vooral de gebouwen hebben er onder
geleden. Er zijn er, half afgebroken, er zijn er wier opbouw werd gestaakt, ruïnen,
eer zij nog werden voltooid. Hekken, rasters, balustraden, walmuren hebben dringend
behoefte aan herstelling. De edele en nog altijd fraaije huizinge zou uit- en inwendig
zorgvuldig moeten worden nagezien, de gracht van ruigte gereinigd. Een landgoed
als d e H a e r e is een kostbare bezitting. Zij eischt voor haar onderhoud ruime
middelen, maar als het noodige aan haar wordt ten koste gelegd, dan loont zij 't ook
overvloedig door wat natuur en menschenhand voor de oude havezathe hebben
gedaan.
Al de kamers, uitkomende op de gangen, die op beide verdiepingen de breedte
van het hoofdgebouw tusschen de vleugels innemen, hebben heerlijke uitzigten.
Misschien zijn zij wat klein, gelijk de trappen, gangen en portalen wat ruimer hadden
kunnen zijn. Maar heden is alles ook overvol, door de uitgestalde meubels, sieraden
en kunstschatten en door de overgroote menigte van bezoekers, die zich daartusschen
verdringen. Een' inventaris van den inboedel meêtedeelen behoort niet tot onze taak.
De sierlijk gedrukte catalogus, op den omslag van glacé carton met gouden letteren
prijkend, geeft de noodige inlichtingen, waaronder eenige
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bijzonderheden zijn, die hem tot een stuk van meer dan slechts tot den dag der
verkooping blijvende waarde maken. Dit kunnen wij ons voorstellen, dat de Haere
een' hoogst aangenamen indruk moet hebben gemaakt op wie er werden toegelaten
in den tijd, toen al die smaakvolle meubels, - voor een goed deel ‘stile L o u i s XVI’
op hun plaats stonden in de verschillende vertrekken, toen de prachtige tapijten er
lagen, de kostbare gordijnen er hingen en de inderdaad opmerkelijke
kunstvoortbrengselen van brons en marmer en gesneden hout er naar eisch verdeeld
en gerangschikt waren. Wij hadden de zalen aan den achterkant van 't gebouw, wier
ramen uitzien over het terras en de gracht en de groote weide en het statige park tot
op den hoogen dijk in de verte, wel eens willen aanschouwen, wanneer het luisterrijke,
voortreffelijk gemodelleerde en bewerkte groote tafelservies van 24 couverts, of het
kleinere, in zijn soort niet minder fraaije voor 12 personen, beiden uit de fabriek van
C h r i s t o f l e , daar stond aangericht en de tafel prijkte met al dat blank of verguld
zilver, kristal en damast, in rijken overvloed tentoongesteld. En wij zouden wel
wenschen, dat het gedrang minder groot was en de tijd wat minder beperkt, om ten
volle te kunnen genieten van de beschouwing der kunstvoortbrengselen, wier aantal
en waarde de faam niet heeft overschat. De eigenaar en bewoner van de Haere, de
heer P.G. Voute, had van zijne vele reizen tal van kostbaarheden medegebragt, alles
modern, maar meestal van uitmuntende Parijsche kunstenaars: wonderbaar schoone
bronzen beelden, dieren, standaards, vazen, lampen, groepen van allerlei aard,
zeldzaam prachtige pendules met daarbij behoorende sieraden, rijk en kunstig
gesneden houtwerk, Japansch, Saksisch en Fransch porcelein, ook Turksche,
Grieksche en Circassische wapens en kleedingstukken, schitterend van goud,
paarlemoer of borduursel. Daar is iets zeer weemoedigs in de gedachte, dat dit alles,
zooals de catalogus zegt ‘met kennis en geduld bijeengebracht’, morgen verkocht,
uiteen gerukt, wijd en zijd verstrooid zal zijn, maar wij verblijden ons over de
gelegenheid ons aangeboden, om nog te zien, wat maar weinigen hadden mogen
aanschouwen en straks niet meer zal vereenigd zijn.
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De Haere ligt een twintig minuten van het station D i e p e n v e e n . Den weg derwaarts
langs R o o b r u g g e kennen wij reeds en daar de tijd ons nog wel een' omweg vergunt,
kunnen wij eerst in het bosch der havezathe en voorts in den omtrek van het dorpje
een weinig rondzwerven, deels om de statige lanen, de kloeke boomen heestergroepen
van het schoone landgoed weêr met ingenomenheid te begroeten - al doen ook hier
de teekenen, dat er in de laatste jaren weinig zorg aan besteed is, ons minder
aangenaam aan - deels ter aanvulling van wat bij ons vorig bezoek aan Diepenveen
onbezocht en onvermeld moest blijven. Wij slaan het zandspoor in, dat ons naar de
wetering brengt. Daar aangekomen, zijn wij op bekend terrein. Die open grintweg
links loopt op het huis H o e n l o aan. Vandaar kwamen wij destijds en sloegen toen
den weg onder de eiken langs het landgoed N i j e n d a a l in, die thans regt voor ons
ligt. Heden kiezen wij het pad vlak langs de wetering. Ware 't ons niet aangewezen,
wij zouden 't waarschijnlijk niet hebben opgemerkt, want het heeft allen schijn van
tot het buitengoed zelf te behooren. 't Is ook een smal paadje, eerst langs het fraaije
bosch, straks door akkers en weiden en hakhout, menigmaal door vonders en hekken
afgebroken. Maar het leidt ons door een vriendelijk landschap. De rustig stroomende
wetering blijft ons steeds ter zijde, slechts nu en dan door het struikgewas aan ons
oog onttrokken; schilderachtige tafereeltjes geeft zij ons in haar' eenvoud te zien,
hier door haar hooge ruigbegroeide kanten, daar bij het oude brugje met de hooge
eiken, ginds, waar de takken der boschjes er zich over heen buigen, en ook aan onze
linkerhand hebben wij nu en dan ruime uitzigten over de velden met goudgeele rogge,
frisch groene haver, bloeijende aardappels, schitterend witte boekweit, omzoomd
met bosschen en lanen, waartegen de rieten daken der boerderijen vrolijk afsteken.
Na een aangename wandeling komen wij uit op den grooten weg, dien wij indertijd
langs N i j e n d a a l en W i j n b e r g e n hadden gevolgd. Van het dorpje zijn wij niet
ver meer. Wij zien, dat een der lanen, aan wier ingang de namen: O u d R a n d e R o o b r u g g e te lezen staan, thans voor een deel is geveld. Wild liggen nog hier en
daar
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de omgehouwen stammen en de stapels afgehouwen takken langs den weg, die door
het bouwland regt op 't nog gespaarde bosch aanloopt. Dat hooge hout vormt den
achtergrond van het fraaije landschap, met zijn akkers en hagen en boomgroepen,
zijn boerenhuizen en schuren en het kerkje, waaromheen dat alles zich legert. Is 't
heden door de aantrekkingskracht van de H a e r e bijzonder druk langs de wegen en
ongewoon vol in en voor de herberg. Nu wij het landelijke dorpje met zijn boschrijken
omtrek weerzien, ontvangen wij bij vernieuwing den indruk, dat het in zijn eenvoudige
schoonheid ook zonder die bijkomende omstandigheid het bezoek van velen ten volle
waard is. Maar N i j e n d a a l is te koop, O u d R a n d e is onbewoond, wat lot d e
H a e r e wacht, is ons nog onbekend. Is er ook reden om te vreezen, dat de gevelde
laan een droevige voorspelling is van een niet ver meer verwijderde toekomst, waarin
ook Diepenveen zijn bekoorlijkheid zal hebben verloren?
Te Deventer houden wij ons niet op. Een bezoek aan de oude, merkwaardige stad,
een blik op haar enge straten, haar ruime pleinen, haar nieuwe kwartieren, haar
welvoorziene winkels, haar deftige heerenhuizen, haar ten deele zeer opmerkelijke
openbare gebouwen, een herinnering aan haar rijke en belangwekkende geschiedenis,
behoort niet tot ons bestek. Wij verlaten haar over de lange schipbrug, al blijven wij
nog een' korten tijd op haar grondgebied, en daarmede op Overijselschen bodem,
terwijl wij den breeden straatweg door de lommerrijke wandelplaats de Wo r p
opgaan. Wij komen de buitensocieteit met haar' smaakvol aangelegden tuin voorbij,
benevens een paar buitenverblijven en een aantal ouderwetsche tuinen en koepels,
die ons verplaatsen in de dagen van weleer, toen de gezeten burgers onzer steden
des zomers niet reisden, of zich elders optrekjes of kamers huurden, maar in de
onmiddellijke nabijheid hunner woonplaats zich een toevlugtsoord hadden gesticht,
waar zij met vrouw en kinders en vrienden de lange dagen
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van het schoone jaargetijde doorbragten, om 's avonds naar hun woning binnen de
wallen terug te keeren. Naar het schijnt, hebben nog niet alle Deventer families van
dezen bescheiden, huiselijken vorm van het buitenleven te genieten afstand gedaan;
wij zien althans, zoowel langs den straatweg als in een paar lanen daarnevens, nog
een niet onbelangrijk aantal koepels met de daarbij behoorende afgesloten terreinen.
Maar van dezen tijd zijn zij niet meer. Allengs dalen zij af tot moezerijen of
bloemkweekerijen of uitspanningen, en een volgend geslacht zal welligt deze
eigenaardigheid uit het leven onzer vaderen slechts uit verhalen en overleveringen
kennen.
Weldra hebben wij den zwaren rivierdijk bereikt. Wij slaan regts om en hebben
nu nevens ons den breeden, groenen uiterwaard en aan de andere zijde een uitgestrekte
vruchtbare vlakte, waaruit van verre digte bosschen oprijzen. Wat naderbij, aan den
voet van den dijk, ligt het buitenverblijf d e Z i e l e , met zijn waterkom en zijn groote
treurwilgen. Daarnevens daalt een binnenweg af en dien slaan wij in, om naar Twello
terug te keeren. Een weinig verder zouden wij den grooten weg gevonden hebben,
maar het pad, dat wij kozen, leidt ons langs het oud-adellijke H o l t h u i s en schijnt
ons daarom de voorkeur te verdienen. Het loopt achter de buitenplaats D e r n h o r s t ,
waarvan wij enkele lanen en paden, benevens de bordjes met het opschrift ‘verboden
toegang’ te zien krijgen, maar het huis verborgen blijft. Langs dit bosch voert een
zijspoor naar den straatweg, maar wij vervolgen den binnenweg, tusschen eiken,
accasia's, beukenlanen, elzen en ander houtgewas, hier en daar door bouwland
afgewisseld. Hetzelfde groote huis met zijn belvedère, dat ons dezen morgen een der
merkteekens op onzen togt was geweest - de kostschool - is ook nu weêr een ligt
herkenbaar baken, gelijk het zich daar ginds op eenigen afstand boven de velden
vertoont. Verdwaald zijn wij dus zeker niet en den afstand, die ons van het dorp nog
scheidt, kunnen wij gemakkelijk berekenen. Ter linkerzijde strekt zich weêr een
landgoed uit en spoedig zien wij het stevige en deftige vierkante rood steenen huis,
digt bij den weg, opgebouwd uit een ruime gracht, die ook een met hooge sparren
begroeid eilandje omspoelt. Dat moet H o l t h u i s zijn.
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Wie 't voor eenige jaren gezien heeft, herkent het aan die gracht, dat eilandje, die
sparren. Maar 't is het oude Holthuis niet meer. 't Is belangrijk verfraaid en
gemoderniseerd. 't Is nu een goed aangelegde en goed onderhouden lustplaats, zeker
veel aangenamer te bewonen dan vroeger, vrij wat meer beantwoordende aan de
eischen, die aan een buitenverblijf van den tegenwoordigen tijd worden gesteld. En
toch - hoeveel schooner was het in dien tijd, toen 't met zijn verweerde muren, zijn
ouderwetsche vensters, zijn hoog bemost dak, zijn achtkant torentje en het vervallen
uitbouwseltje aan den achtergevel, tusschen het verwilderde hout uit de ruig begroeide
gracht oprees! Het muurwerk van het hoofdgebouw is wel hetzelfde gebleven, maar
alles is opgeknapt, vernieuwd, al het oude, onregelmatige, schilderachtige is
verdwenen, alle sporen van verwaarloozing en verwildering zijn uitgewischt. 't Is
natuurlijk verre van ons, den tegenwoordigen eigenaar - den heer N e r i n g B ö g e l
uit Deventer - hiervan ook maar eenigszins een verwijt te maken. Zooals het was,
toen hij het kocht, was het huis onbruikbaar, de plaats een wildernis. Thans is 't een
fraaije plaats en een degelijk, aanzienlijk huis, door den wandelaar in Twello's
omstreken zonder twijfel met genoegen gezien. Maar met dat al, - ons zou het oude
om de poëzij, die er toen in dat woeste plekje lag, toch liever zijn geweest.
Dat oude huis had echter toen reeds den zijvleugel, het uit de gracht opgemetselde
ommuurde voorplein en de forsche steenen brug verloren, waarmede het in den jare
1744 werd afgebeeld. De voorgevel was destijds ook reeds voor dien tijd vrij modern
en tamelijk stijf. ‘Een oud gebouw, ten deele vernieuwd’ werd het in 1741 genoemd.
Veel meer afwisseling van lijnen gaf ook toen aan den achtergevel een'
schilderachtiger vorm, hoewel 't geheel, met de regt afgestoken kanten van den vijver,
de geschoren hagen, de nietige, houterige boompjes en het zonderlinge, op hooge
palen rustende huisje buiten de gracht, - alles in zijn soort zoo onberispelijk verzorgd,
als de toenmalige smaak het eischte - in geen vergelijking kwam met hetgeen 't voor
een tiental jaren in zijn verwildering was geworden, evenmin als met hetgeen 't nu
is in

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

83
zijn' nieuwen, aan kloek geboomte zoo rijken aanleg. H o l t h u i z e n - wel te
onderscheiden van een ander H o l t h u i s , dat lang een bezitting der Va n d e r
H e l l s is geweest - was een eigen goed, toebehoorende aan een oud edel geslacht,
dat er ook den naam van voerde. Arnoldus de Houthusen, ridder, wordt in 1255
genoemd, en Johan van Holthuyzen compareerde het laatst in 1636 als lid der
ridderschap van Veluwe. Het huis schijnt toen echter reeds aan een ander geslacht
te zijn overgegaan. In 1630 trouwde Jacob Schimmelpenninck Anna Catharina van
Keken, vrouwe van Holthuysen, en na hem kwam het aan zijn' zoon Assueer, een'
man, om zijn reizen naar het H. Land vermaard. Behalve de reeks der bezitters, die
tot eerbiedwaardigen ouderdom opklimt, heeft de geschiedenis omtrent het huis niets
te verhalen. Eeuwen lang bleef het een eigen goed; eerst deze Assueer, die in 1673
stierf, maakte het tot leen.
Langs het buitenverblijf H a m e l a n d , niet ver van Holthuis, met een' naam, die
aan nog veel ouder tijd herinnert, maar niet te min onder de jongsten in den omtrek
behoort, daar het huis eerst in 1882 is herbouwd en herdoopt, en achter het bosch
van B i j v a n k , dat ook, naar zijn' naam te oordeelen, een overoud goed zou kunnen
zijn, hebben wij nu spoedig het gemeentehuis en daarmede de kom van het dorp
bereikt.
De verwachtingen, waarmede wij dezen morgen op weg togen, zijn niet beschaamd.
Wat wij ons hadden voorgenomen konden wij volbrengen. Ons rest nu nog te
beproeven, wat wij, aan den lofwaardigen disch in 't hotel Va n E n t e r behoorlijk
uitgerust en versterkt, in de avonduren van de omliggende landgoederen kunnen
leeren kennen. Het weêr blijft gunstig en de nieuwe zwerftogt wordt aanvaard. In de
eerste plaats is D u i s t e r v o o r d e ons doel. Wij komen op weg daarheen de
dorpsstraat door, de school voorbij en voorts langs een paar kleinere buitens,
waaronder J a g t l u s t , thans de woonplaats van den dichter van het treurspel
H e r o d e s , den emeritus predikant van Haestrecht D.M. M a a l d r i n k .
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De weg brengt ons aan een eikenlaan, bij wier ingang de palen met den naam
D u i s t e r v o o r d e ons aanwijzen, dat wij aanvankelijk ons doel hebben bereikt. 't
Verwondert ons niet, dat wij aan het einde der laan, digt bij het heerenhuis, een R.C.
kerk met pastorie en begraafplaats vinden. 't Was ons bekend, dat sedert geruimen
tijd het bedehuis der R. Catholieken van Twello op den grond van dit landgoed was
gesticht. Ook bevreemdt ons de eerepoort en de vlaggentooi niet. De dagbladen
hadden medegedeeld, dat de eerwaarde pastoor der gemeente voor een paar dagen
zijn 25jarig jubilee had gevierd. De versiering, die van de liefde der parochianen
getuigt, geeft iets feestelijks en vrolijks aan de oude heerlijkheid, die er overigens
verlaten en vervallen uitziet. Overblijfsels van vroegere grootheid heeft zij wel. Het
portiershuis bij de buitengracht draagt een paar adellijke wapens en het jaartal 1641
in den gevel1. Het plein voor het heerenhuis is ruim, de tuin daarachter groot, het
eikenbosch prijkt nog met zwaar geboomte, een beek, die den aanleg doorstroomt,
vormt er een fraaije waterpartij. D u i s t e r v o o r d e , gedurende de 16de eeuw een
bezitting der Va n A p e l d o o r n s , in 1596 door huwelijk der erfdochter aan de
Va n S t e e n b e r g e n s gekomen, is blijkbaar een schoon riddergoed geweest, gelijk
het met zijn bouwlanden en bosschen een aanmerkelijke uitgestrektheid had. Maar
het moderne, villa-achtige, gepleisterde heerenhuis staat ledig, van de schuttingen
en hagen der moestuinen en boomgaarden is de zorgende hand afgetrokken, de paden
zijn met gras begroeid, de heesters verwilderd, een goed deel van het terrein is met
groenten beteeld, de beek is vol waterplanten, het bosch slecht onderhouden en vol
opslag en ruigte. En al zijn er enkele plekken, die ons aantrekken, hier ontbreekt
maar al te veel de poëzij, die het oude Holthuis omgaf. Er zou van Duistervoorde
nog wel wat, zelfs veel, te maken zijn; de grondstof is

1

Het eene schild vertoont een leeuw, het andere drie kepers. 't Zijn de wapens van P e t e r
v a n S t e e n b e r g e n en J o h a n n a v a n Vo o r s t . Hij huwde haar in 1635 en stierf
in 1643. De wapens zijn afkomstig van de omstreeks 1850 gesloopte poort.
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er; ruimte, hout, stroomend water, fraaije en ruime uitzigten op velden en bosschen.
Maar dan moest althans het huis tot den grond worden gesloopt, om door een huizinge,
meer overeenkomstig 't karakter van zulk een landgoed, te worden vervangen. Het
overige zou zich met wat smaak en wat geld wel vinden.
Niet ver van het bosch van Duistervoorde zagen wij een ander bosch van vrij
groote uitgestrektheid. Tusschen beiden ligt een open vlakte en konden wij een' weg
daar doorheen vinden, dan zouden wij het terrein van het landgoed d e H a r t e l a a r
spoedig genoeg kunnen bereiken. Maar wij stuiten overal op een vrij breed water en
zoo rest ons niets anders, dan de laan weêr uit te gaan. Den grintweg, die bij den
ingang der laan een bogt maakt, volgen wij en vinden op het punt, waar hij op den
straatweg naar Deventer uitkomt, weêr een tweetal palen met den naam
D u i s t e r v o o r d e , ten bewijze, dat het grondgebied van deze heerlijkheid zich nog
veel verder uitstrekte, dan wij eerst hadden vermoed. Het hout van de Hartelaar blijft
aan onze linkerhand wel voortdurend in 't gezigt, maar een pad derwaarts ontdekken
wij nog niet. Daarentegen treffen wij een paar kinders aan, die uit het dorp komen
en ook dien kant uit moeten. Onder hun geleide tijgen wij verder. De weg leidt ons
langs het buitenverblijf We l b e r g e n , van Mevr. de baronnese weduwe v a n
I t t e r s u m , een fraaije plaats met kloeke eiken, wier lage, geelgepleisterde, met een
koepeltorentje versierde huizinge over een groote weide uitziet. Een weinig verder
ligt het landgoed We z e v e l d , met een aanzienlijk modern, rood steenen huis, dat
met een' deftigen toren prijkt, het eigendom van den baron v a n H ö v e l l .
Daartegenover slaan wij een' zandweg in, tusschen bouw- en weiland, waar zich een
ruim uitzigt op de verre Veluwsche heuvelen opent. Straks komen wij in het hout;
een eikenlaan, een eikenbosch, waarin wij een heerenhuis verwachten, maar dat,
volgens onzen jeugdigen gids, slechts ‘een bosch zoo maar’ is; weêr lanen en
boschpleinen met eiken, beuken en dennen, een overblijfsel van een' voormaligen
aanleg met begroeide paden, een paar boerderijen, waarvan het huis en de schuur
der eene aan een heerenhuizinge verbonden is, een vervallen tuinhek, een ver-
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wilderde bloemhof en boomgaard. Er zijn schilderachtige boschpartijen en
boomgroepen, rijk begroeide gronden en greppelkanten, de eenzame, woeste zandweg
is prachtig getint door de laatste stralen der avondzon, die door de loofgewelven
dringen en wij hebben geen reden, om ons over onzen zwerftogt naar het afgelegen
hoekje te beklagen. Het blijkt ons ook, dat de Hartelaar eenmaal een niet onaanzienlijk
landgoed moet zijn geweest. Hadden wij er een ouderwetsch gebouw mogen vinden,
wij zouden ons dubbel beloond hebben geacht. Maar ook dit huis is betrekkelijk nog
nieuw. Met zijn veranda en zijn groote ruiten heeft het niets belangrijks en niets
aantrekkelijks. 't Verplaatst ons volstrekt niet in de dagen, toen edelen en deftige
burgers op zulke afgelegen goederen woonden en niet wisten, wat zij ontbeerden,
omdat zij den nieuwen tijd met zijn middelen van gemeenschap en zijn daardoor
bevredigde, maar ook verlevendigde behoefte aan gemeenschap niet kenden. Voor
ons gevoel is een hedendaagsche woning in een zoo eenzaam oord, waar geen
openbare weg doorheen loopt, een anachronisme, tenzij zij het middelpunt uitmake
van een bezitting, die de zorg van den eigenaar eischt en te zien geeft. In zoover
scheiden wij maar half voldaan van de Hartelaar, omtrent wier geschiedenis - als zij
er eene heeft - 't ons niet gelukt is, iets op te delven. Maar ondankbaar zijn wij toch
niet, want met Duistervoorde heeft zij ons eene aangename avondwandeling verschaft.
't Bezoek aan beide landgoederen heeft ons echter langer opgehouden, dan wij
hadden berekend. De zon is ondergegaan en de tijd ontbreekt ons, om ook d e
P a r k e l a a r , C r u i s v o o r d e , B a s s e l t en H u n d e r e n dezen avond nog te
leeren kennen. Ook B r u g g e n b o s c h , het eigendom van den baron B e n t i n c k ,
zien wij slechts van verre. 't Ligt op eenigen afstand van den straatweg en het huis
blijft achter het digte hout verborgen, zoodat wij ons moeten vergenoegen met een
gezigt op het vrij uitgestrekte bosch, dat met de brug, over de K l e i n e We t e r i n g
geslagen, 't zijn' naam heeft gegeven. Ook aan dezen kant van het dorp is 't een
liefelijk landschap met akkers en weiden, groene hagen, wilgen en populieren, door
enkele kleinere, vriendelijke buitenverblijven verlevendigd.
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Telkens weêr zien wij den indruk versterkt, dat Twello een fraaije, vrolijke plaats is,
aan alle zijden met landhuizen als bezaaid en ten volle waardig, als woon- of rustplaats
te worden gekozen. De kerktoren, die gisteren in duisternis en regen zoo tergend
lang zich verschool, wijst ons nu in de schemering van den kalmen zomeravond de
rigting, die wij hebben te volgen. Zoo zwerven wij langs groote wegen of binnenpaden
en zandsporen, zonder angstig te vragen, of wij den naasten weg wel volgen. De
voorbode van het station, de hooge paal in de korenvelden, wijst ons bovendien
spoedig reeds aan, dat wij op bekend terrein zijn. Wij kruisen de toekomstige
spoorbaan en langs den aanleg van het buitenverblijf V i l l a N o v a , dat over
uitgestrekte akkers en weilanden uitziet, bereiken wij het hotel, waar 't in de veranda
goed rusten is, terwijl wij met belangstelling de gezellige drukte gadeslaan, die er
heerscht in de dorpstraat, als de zomeravondschemering daalde, als de arbeiders
terugkeeren van den akker, en de kinders op het kerkplein spelen en de buren den
dag met een vriendschappelijk praatje besluiten.
‘'t Morgent’ zooals de poëten zeggen. Helaas, poëtisch is deze morgen niet. Van het
goud, dat de morgenstond in den mond heeft, bespeuren wij niets. Grijze wolken,
booze regenvlagen, een gure wind is 't, wat hij brengt. Was gisteren onze vrees
beschaamd, heden is onze verwachting bedrogen. En onze taak is nog niet afgewerkt.
Wij hadden gerekend op enkele zonnige morgenuren, voor wat ons in Twello's omtrek
nog te zien was overgebleven. Maar wat kunnen wij doen in dit weêr! Was 't nog
een stortbui, die de groote waterbellen van de steenen doet opspringen, wij zouden
ons troosten met de wijsheid der vaderen, die aan strenge Heeren geen lange regeering
voorspelt, maar dit is de kalme, vasthoudende, zich niet overhaastende, zeker zijn
doel bereikende heerschappij van den dwingeland zonder hartstogt en zonder deernis.
't Verstandigst is, een wagentje te laten inspannen en zoo spoedig mogelijk naar 't
station
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te Deventer te rijden! Dit verbiedt ons echter ons gevoel van eer en pligt. Wij zijn
nu eenmaal niet enkel wandelaars voor ons genoegen. Wij hebben verpligtingen te
vervullen, waarin wij te kort zouden schieten, wanneer wij althans niet beproefden,
te doen wat nog mogelijk was, al kon 't dan ook niet anders dan oppervlakkig zijn
en al zou. 't bijna ondoenlijk blijken, enkele aanteekeningen te maken om 't geheugen
te hulp te komen, terwijl 't papier doorweekt is van den regen en de haastig geschreven
letters bijna even spoedig door groote droppels worden uitgewischt. Bovendien, mogt
eenig huis of buitengoed de begeerte opwekken, om er toegang te vragen, ook bij de
aangename ondervindingen van veler welwillendheid, op onze veeljarige wandeltogten
opgedaan, doornat en beslijkt kunnen wij ons nergens aanmelden, en ook in dit opzigt
moet ons werk zeer onvolledig blijven.
't Blijkt ons, dat wij inderdaad reden hebben, de ongunstige omstandigheden te
betreuren. D e P a r k e l a a r , thans het eigendom van den heer d e V r i e s , is een
schoon landgoed met statig geboomte, bloemperken en waterpartijen. Het geel
gepleisterde huis, met balkon en veranda's en een koepeltorentje op het dak, tusschen
de begroeide stallen en zijgebouwen op het voorplein gelegen en van hoog en krachtig
hout omlijst, vertoont zich deftig en vriendelijk tevens. Van den straatweg, waar de
witte palen van den ingang staan, loopt een breede, met een rij kloeke sparren beplante
oprijweg door bouw- en weiland er regt op aan. Zelfs in dit treurige licht maakt het
een' gunstigen indruk. Voor zoover wij oordeelen kunnen is de plaats zorgvuldig
onderhouden, gelijk zij met smaak is aangelegd. Draagt alles den stempel van den
tegenwoordigen tijd, het verloochent daardoor zijn verleden als een oud adellijk
riddergoed niet. In 't begin der 16de eeuw behoorde R u t g e r v a n K n i p p e n b u r g
t o t P a r c k e l a a r tot de Veluwsche ridderschap. Later kwam de Parkelaar door
huwelijk aan R i j c k w i j n v a n E s s e n , en in den loop der 18de eeuw was zij het
eigendom der Va n R e e d e ' s , die wij reeds als Heeren van Drakenstein en de
Vuursche hebben ontmoet en die ook in de ridderschap van Veluwe compareerden.
Nog in de eerste helft dezer eeuw bleef de bezitting in dit geslacht.
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Van het niet ver van daar gelegen landgoed C r u i s v o o r d e kunnen wij de
geschiedenis en de reeks der bezitters zoo hoog niet ophalen. Maar 't mag daarom
niet minder tot de sieraden van Twello's omstreken worden gerekend. Uitgestrekt en
aanzienlijk schijnt het te wezen, wanneer wij althans oordeelen mogen naar het
opschrift der palen in de iepenlaan, die wij volgen, waardoor zij als ‘eigen weg van
Cruisvoorde’ wordt aangewezen. 't Heeft een zeer fraai aangelegd park met waterwerk,
trotsche boomgroepen, rijke bloem- en heesterperken en een kloek en deftig
heerenhuis, dat over een groote weide naar den kant van den Deventer straatweg
uitziet. Vandaar hadden wij het gisteren reeds op eenigen afstand als een statige
huizinge zien oprijzen en nu wij het heden van nabij beschouwen, worden wij
geenszins in onze verwachting bedrogen. De heer C r a m e r is tegenwoordig de
eigenaar en bewoner der schoone lustplaats.
Schuin tegenover Cruisvoorde ligt B a s s e l t , waarvan de laan, met den nagenoeg
onleesbaar geworden naam op de palen, op den straatweg naar Deventer uitkomt.
Dit landgoed, aan mejonkvrouw S e n n v a n B a s e l behoorende, heeft tweeërlei
eigenaardigheid. Het heeft geen bosch, althans geen hout van eenige beteekenis meer,
en het huis is verreweg het antiekste uit den ganschen omtrek. Daarmede is nog niet
gezegd, dat het op zich zelf zoo oud en merkwaardig is, maar wij zagen 't reeds, het
oude is in en nabij Twello zeer schaarsch. In zoover is 't een aangename uitzondering,
door de onregelmatige lijnen van zijn daken en vensters, door de kleur van zijn
steenen, en werd het door een gracht omringd, als de andere heerenhuizen door
opgaand hout omlijst, dan zou het, ter afwisseling van al het nieuwe en vernieuwde,
zeker meer nog de aandacht trekken, als het eenige, dat in zijn voorkomen nog aan
een adellijke huizinge herinnert.
Het laatste landgoed, dat ons aan deze zijde van Twello nog te bezoeken overblijft,
is H u n d e r e n , het eigendom der gebroeders C r o u s , maar tegenwoordig
onbewoond. Ook dit huis hadden wij gisteren reeds aan het einde der jonge eikenlaan
zien liggen. 't Blijkt ons een moderne woning van rooden steen, met een
middelgebouw
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en twee vleugels. 't Ligt op korten afstand van den grintweg, die een weinig verder
op den weg naar Terwolde uitkomt. Nu het ledig staat, schijnt het weinig onderhouden
te worden en de bosschen en lanen zien er wat verwilderd uit. 't Ontbreekt er echter
aan fraaije bosch- en waterpartijen niet, en 't zou wel waardig zijn, weêr bewoond
en met zorg onderhouden te worden. Dat zou het ook verdienen, als een oud en edel
riddergoed der Va n H e e r d t s , S c h i m m e l p e n n i n c k s en Va n
R o u w e n o o r t s , - misschien als het alleroudste, in den omtrek van Twello met
name bekend. In 959 gaf Koning Otto I aan het St. Petersklooster te Maagdenburg
eenige goederen in de graafschappen van Wichman en Everard. Tot het gebied van
den laatsten - S a l a l a n t genoemd - behoorden acht hoeven in de villa C o n g o r o n
(Tongeren?), eene in de villa W i e , eene in de villa H u n d e r e . Hebben wij echter,
wat het waarschijnlijkst is, bij Salalant aan Sallant te denken, dan is Tongeren bij
Raalte te zoeken en Wie in het tegenwoordige Wijhe, en dan lag ook de ‘v i l l a
H u n d e r e ’ niet aan dezen kant van den IJsel.
Wij gaan niet verder. Door de laan tegenover het huis, door het stroompje d e
F l i e r t gekruist, keeren wij naar den straatweg terug en die brengt ons weêr naar
het dorp. Het blijkt ons, dat wij verkeerd hebben gedaan. Hadden wij vollediger
inlichtingen ontvangen, vóór dat wij gisteren den togt naar Terwolde ondernamen,
dan hadden wij een' kleinen omweg gemaakt en in plaats van den grintweg naast de
kostschool in te slaan, den straatweg gevolgd tot het tolhuis. Wij zouden ons dan in
onze onbekendheid met de landstreek aan geen groot verzuim hebben schuldig
gemaakt. Aan dien weg liggen nog eenige buitengoederen, die niet ongezien en
onvermeld hadden mogen blijven. Behalve D e r n h o r s t , het eigendom van den
heer We r n i n k , vindt men er N i e u w D e r n h o r s t , van den heer A l b e r s , en
K o l k h o f van den heer B u s s e m a k e r , allen geroemd om aanleg en bouwtrant,
het laatste inzonderheid ook om zijn' rijken bloemenschat en keur van tropische
gewassen. Daar is ook een door Deventers ingezetenen druk bezochte uitspanning.
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Bij den tol den straatweg verlatende, zouden wij langs het statige huis en het prachtige
geboomte van D i j k h o f , het eigendom van den burgemeester van Voorst, Mr. J.
baron Va n d e r F e l t z , en het boschrijke M e e r m u i d e n , dat aan de dames
B u s s e m a k e r toebehoort, op den grintweg naar Terwolde hebben kunnen uitkomen,
en was dat noch de naaste noch de gewone weg, voor ons doel zou 't de belangrijkste
en de meest loonende zijn geweest.
Nu ons pad ons naar Hunderen had geleid, zou de gelegenheid ons niet hebben
ontbroken, althans een gedeelte van dit verzuim nog te herstellen, maar wij hadden
nog geene aanwijzingen kunnen verkrijgen omtrent hetgeen in en nabij Twello der
bezigtiging waardig was. En als men er ons opmerkzaam op gemaakt had, 't is nog
de vraag, of wij lust en opgewektheid zouden hebben gehad, in dat noodweer den
togt nog verder uit te strekken! Had bij onze morgenwandeling het vrolijk zonlicht
velden en bosschen beschenen, wij zouden zeker vrij wat minder haastig dit inderdaad
zeer bezienswaardige gedeelte van Twello hebben bezocht en dan welligt nog vrij
wat meer bijzonderheden opgemerkt, dan ons nu onder de snerpende regenvlagen
mogelijk was. Toch bleven wij niet zonder de voldoening, van althans naar ons beste
weten zoo veel mogelijk te hebben gedaan, wat wij niet zonder leedwezen ongedaan
zouden hebben gelaten.
Om dezelfde reden bedwingen wij den lust, om alsnog, na tot zoover aan ons
pogramma getrouw te zijn gebleven, ons naar Deventer te laten brengen. Zóóveel
hadden wij in de schemering van den eersten avond wel kunnen zien, dat althans
Veenhuis en de beide Noordijken wel een nadere bezichtiging verdienden en ook de
weg derwaarts geenszins onaangenaam zijn moest. Zal 't ook niet anders dan vlugtig
onder ongunstige omstandigheden kunnen geschieden, wij willen ons aan het laatste
gedeelte van onze zelfgekozen taak niet onttrekken. Enkele oogenblikken van droogte,
die ten minste eenige verbetering kunnen beloven, dragen er toe bij om dit besluit te
bepalen. Van tijd tot tijd breekt zelfs een kille waterzon door en dan blinkt alles boomen en daken, hagen en grintsporen, graskanten en korenhalmen en
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de wilde wolkgevaarten daarboven - in kouden fantastischen glans.
De weg valt ons bij het daglicht niet tegen. De landstreek is houtrijk en daardoor
vol afwisseling, gelijk het karakter van een' wel bebouwden zandgrond meêbrengt.
Nu eens gaan wij door een laan van eiken, dan weêr tusschcn akkermaalsboschjes,
straks langs koren- en aardappelvelden en weiden, door hooge, begroeide walletjes
afgesloten, of voorbij boerenwoningen met boomgaard en moestuin en houtstapels.
Voor ons en ter zijde liggen van verre of meer nabij donkere bosschen met hun
ernstige, golvende lijnen en de buitenverblijven, waartoe zij behooren, zijn geenszins
de minsten van den krans, die het vriendelijk Twello omringt. Links van den weg
ligt Ve e n h u i s , - Hackforts Veenhuis, zooals het genoemd wordt op de witte palen
aan den ingang van de eikenlaan. Die naam bewaart de herinnering aan het geslacht,
dat bijna twee eeuwen lang het riddergoed heeft bezeten, sedert Johan Hackfort in
1565 de vrouwe van Veenhuis, de erfdochter der Twickelo's trouwde. De laatste
Hackfort, wegens dit huis in de ridderschap van Veluwe verschreven, was A l a r d
Z e y n o , die in 1733 werd toegelaten. Niet lang daarna werd het verkocht. In 1741
woonde er de predikant van Twello, door aankoop eigenaar van Veenhuis geworden.
Tegenwoordig behoort het den heere A. Va n H o o f f . Het wit gepleisterde huis
ligt vrij ver van den weg. Zijn gracht en zijn vaste brug heeft het reeds lang verloren.
Een torentje zonder spits bleef van het oude gebouw nog over.
Dan volgt, aan onze regterhand, de fraaije aanleg van S t e l t e n b e r g , een geheel
moderne plaats, met een nieuw, grijs geportland heerenhuis, schoone bruine beuken,
frisch groene gazons en heesterperken en welig wassend hout. Op den hoek van het
blijkbaar met liefde verzorgde buitenverblijf, des zomers door Mevr. B e s s e m
bewoond, buigt een grintweg, die op Duistervoorde aanloopt, zich af en geeft aan
Twello's ingezetenen en zomergasten een gelegenheid te meer, om afwisseling te
brengen in hun wandelingen door de omstreken van het zoo gunstig gelegen dorp.
Schilderachtig is het landschap daar voor ons, waar de boerenwoning met haar
rieten dak en de blaauwe rook, die uit de schouw
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opstijgt, en de blaauwgrijze wilgenrij zich afteekent tegen het hooge, krachtig getinte
bosch op den achtergrond, boven wiens statige kruinen de slanke populierengroep
oprijst, schilderachtig door zijn lijnen en kleuren, zoo als het daar ligt, door een grillig
zonlicht bestraald. 't Is hier een der schoonste punten van den omtrek en het blijkt
ons, dat wij ons niet bedrogen hadden, toen wij de beide N o o r d i j k e n wel een
nadere kennismaking waard achtten. 't Voornaamste is de lustplaats des heeren Mr.
H.W.J. v a n M a r l e aan onze regterhand, met haar krachtig eikenbosch, haar breede
lanen en paden, de helder groene, sierlijke accasia's onder de hooge stammen langs
den weg, de groote weide voor het kloeke rood steenen heerenhuis en het digte,
gezonde hout daar omheen, de flinke boerderij en de nette, deftige nevengebouwen,
een dier degelijke Hollandsche landgoederen, waaraan het oog des wandelaars te
gast gaat, zonder pronk of praal, maar solide en rijk in al zijn onderdeelen.
Daartegenover ligt de k l e i n e N o o r d i j k , van den heer d e F r e d e r i c i , dat door
zijn witgepleisterd huis en zijn' ruimen aanleg met groote gazons en boomgroepen
wel een ander karakter draagt, maar zich niet minder als een grootsch en smaakvol
geheel vertoont; ‘klein’ volgens zijn' naam en misschien als landgoed ook werkelijk
in vergelijking met de bezitting aan den anderen kant van den weg, maar in geen
enkel opzigt den indruk van geringheid en nietigheid gevend.
Met deze beide schoone plaatsen sluit zich de kring der Twellosche lustverblijven
en wij betreden weêr den open weg door de uitgestrekte, van eiken- en
dennenbosschen omzoomde bouwvelden. Den stevigen molen, met het in arduin
gehouwen helmteeken der B r o e k h u i z e n s , komen wij voorbij en slaan den
zandweg met de witte paaltjes in de eikenlaan achter d e L a t h m e r in. Het zandspoor
leidt ons langs het park, dat het huis omringt, langs weiden, korenvelden,
akkermaalshout, boomgaard en boerderij, door lanen van eiken en beuken naar de
breede laan, die op het heerenhuis aanloopt. Wilden wij den kortsten weg volgen,
dan moesten wij regtuit gaan, waar wij het voetpad naar de G i e t e l s c h e
b r o u w e r i j zouden vinden. Maar liever kiezen wij den
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schoonsten, die over de Lathmer leidt. Wij komen langs den achtergevel van het
vorstelijke gebouw, met zijn stallen en serres in den rijken smaakvollen aanleg, waar
prachtige bruine beuken, bloeijende linden, trotsche boom- en heestergroepen,
schitterende bloemperken, frisch en helder water zich tot een opmerkelijk schoon
geheel vereenigen. En dan brengt ons de statige laan op den straatweg bij D e
Zutfensche boer.
Een oogenblik van droogte tusschen de buijen vergunt ons nog wel, op den terugtogt
naar Voorst den omweg te maken door de lanen van grootendeels forsche, deels ook
jongere eiken en beuken, die op het landgoed d e P o l l als twee beenen van een'
driehoek de rogge- en boekweitakkers insluiten, maar dan hebben wij ook voor het
laatst op dezen dag een' zonneschijn gezien. Ons rest niets anders, dan in de
G i e t e l s c h e b r o u w e r i j een geweldige stortbui te laten voorbijtrekken, om dan
in den motregen zoo spoedig mogelijk het station Voorst te bereiken. Hoe gansch
anders ziet nu het liefelijk oord er uit, dan toen wij 't onder het stralend avondlicht
doorwandelden! Wat is de watermolen in een nevelgordijn gehuld! Hoe druipen en
glimmen de fraaije plantsoenen der buitenverblijven langs den weg! Hoeveel meer
genot en voldoening had de lange morgen ons kunnen bereiden, wanneer wij al het
schoone, dat ons oog voorbijging, in vriendelijker licht hadden mogen zien! Maar
zelfs nu liet het ons niet onbevredigd, en met hetgeen de beide eerste dagen van ons
uitstapje - ook dat gedeelte er van, dat aan den omtrek van Twello gewijd was - ons
ruimschoots te genieten gaf, had het den schat vermeerderd van aangename
herinneringen, op onze zwerftogten door het goede land onzer inwoning opgedaan.
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Aanteekeningen.
De wandeling naar Voorst en omstreken is opgenomen in het 1ste deel der eerste
uitgaaf, in het 7de der tweede. Voor nadere bijzonderheden wordt derwaarts verwezen.
Als de weg van Apeldoorn naar Twello gezegd wordt ‘weinig belangrijks opteleveren’,
worde daardoor niet te kort gedaan aan de beteekenis der ontginningen van den heer
M o o r r e e s , op H o h e n h e i m wonende, waardoor een groot deel der voor 40 jaren
nog woeste heide thans is bebouwd.
Er loopt inderdaad een voetpad door de weiden van Wilp naar Twello, langs de
boerderij - eertijds de heerenhuizinge - L e e u w e n b e r g en de hofstede Vo o r d e .
De weg, in den tekst aangewezen, is de gewone en ook de schoonste.
Eerst na het bezoek aan Twello ontving ik van den heer Mr. Th.K. v a n
S l i n g e l a n d t , op Hameland wonende, zeer gewaardeerde inlichtingen omtrent de
omstreken van het dorp, die ons van veel dienst hadden kunnen zijn, als zij ons
vroeger hadden kunnen geworden, al hadden wij ook dan bij beperkten tijd nog veel
onbezocht moeten laten. Goede aanwijzingen en een goede kaart, waarop de
binnenwegen en de landgoederen zijn te vinden, zijn voor wandelingen bij Twello
onmisbaar. Ter oriënteering worde in hoofdzaak in het oog gehouden, dat de groote
straatweg van Deventer op Apeldoorn nagenoeg in W. rigting loopt. Daarvan gaat
bij de kostschool een weg N. naar Terwolde, bij Wezeveld, eveneens N., een weg
naar Nijbroek uit. Aan een' grintweg, die deze beide wegen verbindt, liggen
Bruggenbosch, de Parkelaar, Cruisvoorde, Basselt en Hunderen. (Het oude, thans
gesloopte huis van Wezeveld lag aan den weg naar Nijbroek). Even ten Z. van den
straatweg komt de spoorbaan en weer iets meer Z. ligt het dorp aan den binnenweg
langs Holthnis, die tot de laan van Duistervoorde doorloopt. Talrijke kunst- en
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zandwegen verbinden deze hoofdwegen en de verschillende landgoederen, zoodat
er voor allerlei grootere en kleinere wandelingen overvloedige gelegenheid is. Aan
den burgemeester v a n I t t e r s u m dankt Twello zijn voortreffelijke kunstwegen.
Bij Duistervoorde zal een nieuwe R.C. Kerk worden gebouwd. Het huis wordt dan
waarschijnlijk afgebroken. Gedurende een paar jaar hebben er Duitsche nonnen
gewoond.
De opgave der vorige bezitters van eenige adellijke goederen ontleende ik aan baron
d ' A b l a i n g : R i d d e r s c h a p v a n Ve l u w e . Onder den ouden Veluwschen
adel komt ook een geslacht M e e r m u i j d e n voor. Is de vraag geoorloofd, of
misschien J o h a n v a n Ve r m o i d e n , met L u b e r t d e r H e i j d e en A l b e r t
v a n S u i d e r a s , op een ridder-cedul van omstreeks 1460 als bij Twello wonende
vermeld, een Mermoiden kan zijn?
Men spreekt thans te Terwolde altijd van H o l t h u i s . In de vorige eeuw en vroeger
heette het huis H o l t h u i z e n , evenals het geslacht, dat er zich naar noemde.
Van de oude huizen bij Twello, in den Te g e n w o o r d i g e n S t a a t genoemd, is
B e u k e l a a r thans een boerderij, niet ver van Hartelaar, aan den straatweg gelegen.
W i l p e r h o r s t lag, volgens de daarbij behoorende kaart, niet ver van de Lathmer,
V r i j e n b e r g niet ver van Holthuis (op die kaart met Hunderen verwisseld).
B i j v a n k is in 1825 door Dr. J.J. Pennink ter plaatse van een boerderij gebouwd
en tot buitenplaats aangelegd.
Een volksoverlevering wil weten, dat Hunderen, Basselt en Cruisvoorde eertijds
tot één klooster hebben behoord en door onderaardsche gangen verbonden waren.
Ook een oud huis aan den straatweg bij de laan van Bruggenbosch zou een klooster
zijn geweest en eveneens verbonden met een huis aan de overzijde. Misschien is in
deze overlevering de herinnering bewaard, dat het kloostergoederen waren.
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Crailo-Valkeveen.
Deze beide namen wekken de gedachte aan kunst- en natuurgenot, bij wie het weten,
wat er op de Gooische buitenplaats en bij de boerderij aan de Zuiderzee te zien en
te genieten is. C r a i l o bezit een belangrijke kunstverzameling, Va l k e v e e n is
een uitnemend liefelijk oord. Daarmede is evenwel niet gezegd, dat Crailo niets aan
de natuur zou te danken hebben, of Valkeveen alleen de maagdelijke, ongerepte
natuur te bewonderen geeft. De zorgende menschenhand, wildernissen ontginnend,
huizen bouwend, boomen plantend, waterwerken gravend, de menschelijke
schoonheidszin, ordenend en regelend met smaak en kunstgevoel, openbaart zich bij
iedere schrede door de schoone landschappen, die de voet des wandelaars op zijn'
weg naar de hoeve aan zee doorkruist. En ook zonder de kunstschatten, in het
heerenhuis en het museum van Crailo zamengebragt, zou de oude lustplaats door
haar' golvenden, rijkbegroeiden bodem en haar welig wassend hout ruimschoots het
hare bijdragen tot den welverdienden roem, die er van het door de natuur zoo mild
begunstigde Gooiland uitgaat. Maar wie tot Crailo toegang vraagt, doet het om de
wille van het ‘museum’; wie naar Valkeveen wandelt, doet het om bosch en heide
en zeegezigt.
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Reeds meer dan eens bezochten wij het Gooiland en de aangrenzende landstreken,
die, hoewel tot Utrecht behoorende, er toch ten naauwste aan verbonden zijn - Baarn,
Soestdijk, Eemnes, de Vuursche, Maartensdijk. - Ook bragt onze weg ons wel in de
nabijheid van Crailo en bleven wij niet zoo ver meer van Valkeveen, maar de inrigting
onzer wandeltogten bragt destijds een opzettelijk bezoek aan beide plaatsen niet
mede. 't Vereischt frissche krachten en 't verdient, dat althans eenige uren er aan
gewijd worden. Om alles te zien zou een lange zomerdag niet te lang zijn.
Aan reisgelegenheden ontbreekt het niet. De stoomtram van Amsterdam op Laren
rijdt Crailo voorbij. Die van Bussum op Huizen geeft gelegenheid tot Naarden te
rijden, of, als Crailo onbezocht blijft, bij Drafna af te stappen en naar Valkeveen te
wandelen. Aan dezelfde halte kan men, van Hilversum komende, het rijtuig verlaten,
wanneer men van de lijn Hilversum-Huizen heeft gebruik gemaakt en voorts, bij dat
dorp, op die van Huizen-Bussem is overgegaan. Wie uit Hilversum eerst Crailo zou
wenschen aan te doen, kan te Laren den tramwagen in de rigting naar Amsterdam
nemen. Aanbevelenswaardig is dit intusschen alleen, voor wie uit noodzaak of keuze
de beenen liefst zoo weinig mogelijk gebruikt. Wèl mag dan het spoorboekje zijn
onafscheidelijke gids, zijn aanhoudende studie zijn! Hoe correspondeert dit? Hoe
lang moet ik hier wachten? Hoe laat moet ik op dat punt zijn? 't Is om alle genot te
vergallen! 't Maakt gehaast en zenuwachtig. 't Doet een' schat van tijd nutteloos
verloren gaan. 't Doet de schoonste landschappen missen. De stoomtram in eere,
wanneer wij die volstrekt noodig hebben. Zij zal ons heden nog haar dankbaar genoten
diensten bewijzen. Maar overigens, ook hier de vrijheid van den voetganger boven
al! Ook hier - en zoo ergens, dan hier in het Gooi.
Te B u s s e m , aan het station, beginnen wij onzen wandeltogt. Sedert ons vorig
bezoek, nu reeds eenige jaren geleden, vinden
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wij niet veel veranderd aan den weg, die grootendeels langs de spoorbaan naar het
dorpje leidt. Het bouwen schijnt in dien tijd niet te hebben stilgestaan en nog wordt
er getimmerd en gemetseld. De reeks van villa's vormt nagenoeg een aaneengesloten
geheel en het jonge hout leeft en groeit, al is de wasdom op den schralen bodem nog
niet welig te noemen. Ook zijn de huizen voor verreweg het grootste gedeelte
bewoond, zoodat deze voorstad van Amsterdam ons geen teekenen van achteruitgang
te zien geeft. En als wij, den weg langs de spoorbaan ten einde geloopen, links
omslaande de kom van het dorp bereiken, dan zien wij allerlei nieuwe gebouwen er
verrezen - het groote pensionaat voor jonge dames, met zijn hooge trapgevels, zijn'
toren, zijn' tuin en het deftige ijzeren hek aan de straat, de R.C. kerk, het raadhuis,
het hotel, dat de eenvoudige dorpsherberg verving, tal van winkels. Wat uitgestrekte
en aanzienlijke plaats is Bussem allengs geworden! Wie zou het nederige dorpje in
de heide er nog uit herkennen, de eenzame buurt van boerenwoningen en
schaapskooijen, om het kleine kerkje gelegerd en slechts langs een paar rulle
zandsporen te bereiken! Toch is 't er nog wel in weêr te vinden. Bussem doet ons
denken aan een oud boek, in een' modernen band gebonden. De kom is nog het
Gooische dorp van weleer. Het kerkje der Hervormden is er nog, al is 't wat
gerestaureerd en geportland; de boerderijen met hun groote, laag neerhangende rieten
daken, hun geteerde schuren, hun schilderachtige wanorde, zijn nog niet verdwenen;
de ‘brink’ is nog het middelpunt en de lommerrijke laan verkwikt nog het oog met
zijn groen, en waarlijk, de schaapherder is er ook nog met zijn kudde. Daar komt hij
uit een' zijweg en zijn wollig leger trekt voort, verlicht door den zonneglans, die door
het loverdak speelt, alsof er geen villa's en café's en winkels met spiegelruiten in de
wereld waren, althans niet in die kleine wereld, die B u s s e m heet.
De haastige reiziger behoeft van dit alles niets te zien. Men kan hem een pad
wijzen, dat langs de buitenzijde van het dorpje leidt naar den grintweg, die op den
Amersfoortschen straatweg en de herberg d e G o o i s c h e b o e r aanloopt. Of
kwam hij al in
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het dorp, hij zou naast het groote heerenhuis G o o i l u s t het begin van dien grintweg
vinden. En dan had hij wel iets meer van het oude Bussem leeren kennen. Maar 't
zou toch niet dan zeer oppervlakkig zijn geweest. Een eind weegs kunnen wij nog
wel voortwandelen door de fraaije laan, tot waar zij uitloopt in de heide, en dan op
onze schreden terugkeeren, om den weg, dien wij noodig hebben, in te slaan.
Langs het plantsoen van G o o i l u s t en voorts langs een dubbele reeks van
woningen en optrekjes voert hij ons buiten het dorp. Ook hier kennen wij het
landschap reeds van vroeger, den zonnigen weg tusschen de uitgestrekte bouwvelden,
waarboven op eenigen afstand de toren van Naarden oprijst, terwijl daar voor ons
de verre blaauwe bosschen golven, en ons eerste rustpunt, d e G o o i s c h e b o e r ,
is nu spoedig bereikt. De eigenaar van Crailo, de heer P. L a n g e r h u i z e n ,
oudburgemeester van Huizen en Bussem, heeft ons de bezigtiging van zijne
kunstverzameling vergund, maar hij is zelf afwezig en heeft aan de herberg iemand
van zijnentwege gezonden, om ons te ontvangen. Onder diens geleide wandelen wij
den straatweg naar Laren op. Wij komen een paar kleine, nieuwe buitenverblijven
voorbij en hebben thans gelegenheid, op te merken, dat wij ons indertijd hadden
vergist, toen wij meenden, dat het witte gebouw, tegen het bosch van Crailo
uitkomende, een belvèdere was, tot dat landgoed behoorende. De toren, voor eenige
jaren inderdaad tot belvèdere gebouwd, thans geheel verwaarloosd en vervallen,
blijkt aan den anderen kant van den weg te staan en heeft op Crailo geenerlei
betrekking.
Crailo is reeds een oude buitenplaats. Op de hofstede ‘den Hoogen Eng, alias
Craailo’ bragt de Naardensche rector Hortensius in rust en vrede de laatste jaren van
zijn leven door. Fel geschokt door de gruweltooneelen van den moord, dien hij
overleefd had, maar waarin hij voor zijn oogen zijn' eigen zoon had zien ombrengen,
nevens zoo menig vriend en bekende in de rampzalige stad, stelde hij hier de droevige
herinneringen aan die verschrikkelijke dagen in een eenvoudig, maar daardoor des
te aangrijpender verhaal te boek en hij stierf er in 1574. In de 17de eeuw was
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Crailo het zomerverblijf der Amsterdamsche koopmansfamilie R e n s e l a e r , om
zijn heuvels en dalen, zijn akkers en waranden vermaard. Er was een deftig heerenhuis
gesticht, met een koepelzaal en een voorplein, aan beide zijden van den ingang met
nevengebouwen betimmerd. Maar het bleef niet in zijn geheel. In 't begin der vorige
eeuw werd het gesplitst in twee buitenplaatsen, sedert als N o o r d - en Z u i d - C r a i l o
bekend en achtereenvolgens aan verschillende familiën behoorende, totdat de heer
P. Langerhuizen, die Z. Crailo bezat, in 1879 ook grootste gedeelte van N. Crailo
aankocht en het gescheidene weêr vereenigde. De voormalige oprijlaan der laatste
buitenplaats, thans gesloten en digt geplant, hebben wij reeds in 't voorbijgaan gezien.
Tijdens ons bezoek kunnen wij nog eenige sporen van den ouden toestand vinden,
maar ook deze zullen weldra zijn uitgewischt.
Het huis van N. Crailo is gesloopt, met uitzondering van de koepelzaal, die thans
het middengedeelte uitmaakt van het smaakvolle Museum, terwijl voor 't oogenblik
ook de nevengebouwen van het voorplein nog ten deele bestaan.
Het zeer digt daarbij staande voormalige heerenhuis van Z. Crailo, thans nog
tuinmanswoning, met de daaraan verbonden boerderij, wordt eerstdaags afgebroken
en de aanleg van dit gedeelte der plaats in verband gebragt met het schoone, in 1856
gestichte heerenhuis en de ruime, sierlijke stalling, gebouwd aan weerskanten van
het uitgestrekte, door statig hout omringde terrein, waarvan het Museum den
achtergrond vormt. Wat door vorige eigenaars van N. Crailo aan houtgewas is geveld
- de prachtige laan voor het huis en het wilde bosch daarachter, waarin een der
bezitters zelf eens verdwaald moet zijn geweest - dit is vooreerst niet meer te
herstellen.
Het huis zelf is reeds eenigszins een museum. De kamers der benedenverdieping,
waaronder een fraaije zaal met antieke betimmering, prijken met schilderijen en
teekeningen, beelden en bronzen, kostbare voorwerpen van oud porcelein of gesneden
en gebeeldhouwd hout, van den smaak en de kunstliefde des eigenaars getuigend.
Maar de eigenlijke kunstverzameling wordt bewaard in een afzon-
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derlijk, door den architect Muysken ontworpen gebouw. Een breede buitentrap leidt
daar naar een loggia, waarin de toegang is tot de koepelvormige middenzaal. Vandaar
komt men in de groote schilderijzaal links en in de bevallige serre regts. De laatste
bevat een aantal fraaije en zeldzame planten, wier rijk geschakeerd groen of bonte
kleurenpracht tegenover de voortbrengselen der kunst een aangename afwisseling
opleveren. In de middenzaal vinden wij hoofdzakelijk Saksisch, Chineesch, Japansch
en Amstel-porcelein, en eenige andere voorwerpen van kunst en smaak; voorts, op
het gebied der beeldende kunsten, beelden en groepen van brons, benevens eenige
teekeningen en aquarellen, - geestige koks van D o r é , figuren van D e t a i l l e ,
werken van N e u v i l l e en andere meesters -, en tal van plaatwerken. In fraaije
gesloten kasten berusten er de belangrijke collectiën oude en moderne teekeningen,
wel bekend bij de bezoekers der kunstbeschouwingen, ten wier behoeve de heer
Langerhuizen van tijd tot tijd zijn portefeuilles ter bezigtiging geeft.
Langs de wanden der uitstekend verlichte schilderijzaal wordt het oog geboeid
door een niet zeer groot, maar uitgezocht aantal meesterstukken van moderne, meest
Nederlandsche en Fransche, kunst. Een catalogus daarvan te geven, behoort niet tot
ons bestek. Als proeve van wat hier te vinden en te genieten is, worde in bonte
verscheidenheid vermeld: G a l l a i t s s t e r f b e d v a n L. d a V i n c i , zijn
G r e t c h e n , zijn Ve r g e t e n s m a r t , door gravures en fotografieën alom bekend,
prachtige figuren van B o u g u e r e a u en H a r l e m o f f - wiens wonderschoon
meisjesbeeld misschien de parel der verzameling is. - Zigeuners van P e t t e n k o f e n ,
een Turk van G é r o m e , Tartuffe van C a r l H o f f , tafereeltjes van B a k k e r
K o r f f en B l e s , voorts soldaten van B e l l e c o u r en een binnenhuis van A l b .
N e y h u y s , Va n M a r c k e (vee)A l b e r t o B o r i n i (paarden)J a q u e (schapen),
doeken van A c h e n b a c h en S c h e l f h o u t , R o e l o f s en S p r i n g e r , bloemen
van R o b i e , aquarellen van C i p r i a n i en L e l o i r , van R o c h u s s e n ,
We i s s e n b r u c h , Ve r s c h u u r . 't Zijn enkele namen, er zouden er meer zijn te
noemen, maar waar van volledigheid geen sprake kan zijn en veel minder nog van
vergelijking, beoordeeling of
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waardeering van het hier ten toongestelde, geve het vlugtig aangeduide althans eenig
denkbeeld van de verzameling, die voor het oogenblik nog niet voor het publiek
toegankelijk is, maar toch opengesteld kan worden, wanneer de noodige
werkzaamheden tot in orde brengen van het terrein zijn afgeloopen. En dan zal het
liefelijke Gooiland voor de kunstminnaars een aantrekkelijkheid te meer hebben
gewonnen.1
De collectie oude teekeningen bezien wij heden niet. Enkele proeven uit dien schat
zijn in de schilderijzaal op een' standaard geplaatst. Wij vinden er werken van
R e m b r a n d t , d e Wi t , D ü r e r, O s t a d e , Tr o o s t , L a n g e n d i j k , C a t s ,
v a n S t r i j en anderen.
Na het overvloedig kunstgenot is 't ons welkom, de smaakvol aangelegde paden der
buitenplaats te doorwandelen en ons te verkwikken met de frisch groene grasperken,
de lommerrijke lanen, de statige boomgroepen, de schitterende bloemen, de vreemde
planten in de trekkassen, - de natuur, door de kunst geleid en beheerscht, maar niet
verminkt en verkracht. 't Is de overgang tot de meer woeste landschappen, waardoor
onze weg ons verder leiden zal, waarin ook de zorgende menschenhand zich niet
verloochent, maar waarin zij zich meer met het nuttige, dan met het schoone
bezighoudt, al openbaren zich bij elken voetstap schoonheden in allerlei vormen,
ook waar zij niet opzettelijk bedoeld en gezocht werden. Wij kiezen een binnenpad
naar O u d - B u s s e m . Dat is veel korter en wij kennen reeds de breede laan, de
fraaije waterpartijen, de liefelijke slingerpaden van het landgoed des heeren B r e d i u s
tusschen J a n Ta b a k en het afgesloten terrein bij het heerenhuis. Wie ze niet kent,
die getrooste zich den niet onbe-

1

De heer Langerhuizen stelt zich voor, des Woensdags gelegenheid te geven tot bezigtiging
van het museum, mits vooraf belet is gevraagd en zich het regt voorbehoudend, zonder nadere
opgave van redenen den toegang te weigeren.
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langrijken, maar voor hem niet onnoodigen omweg en keere langs den straatweg
terug, om zijn' wandeltogt naar Valkeveen aan te vangen bij de welbekende
uitspanning, die sedert jaren wel haar' ouden, eigenaardigen naam officieel voor dien
van Z a n d h o e v e verwisselde, maar daarmede, gelukkig voor haar en haar
bezoekers, haar' ouden roem niet verloor.
Ons pad leidt ons door eikenlanen en akkermaalsboschjes, langs kampjes bouwland
en rijk begroeide gronden, waar vooral de bloeijende wilde Cedon onze aandacht
trekt en duizende blaauwe klokjes het korte, spichtige heidegras tooijen. Nog eenigen
tijd blijven wij op Oud-Crailoosch grondgebied, maar het schitterend witte
boekweitveld, door hooge, statige beukenlanen ingesloten, waarbij wij uitkomen,
behoort tot Oud-Bussem. Straks kruisen wij de laan, die langs het omrasterde park
der heerenhuizinge en de bouwvelden der Bussemsche hoeven loopt. Dien weg
hebben wij vroeger naar de Rotonde gevolgd en aangename herinneringen hebben
wij daarvan bewaard. Ook thans, nu wij het weerzien, treft ons weêr de rustige
schoonheid, de eenvoudige grootschheid van het Gooische landschap. Hier, op de
hofstede der Hinlopens, hier zong voor Vondel
....... het vrolijk vogelkijn
Dat in den boomgaard zat,

van de heerlijkheid der natuur, van de weelde van het buitenleven. Hier ademt alles
vriendelijkheid en vrede. Hier zijn de gedachten aan stadsrumoer en straatgeschil
zoo verre van ons. Rijzen er beelden uit het verleden op voor onzen geest, 't zou die
stoere jager zijn, die ontoegankelijk is voor de min, of liever nog, het onschuldige
zusterenpaar, slapend op den zonnigen heuvel en door ‘de getrouwe Haagdis’
beschermd. Maar wij hooren hier ook andere stemmen, die spreken van twisten en
processen, en wij willen een oogenblik luisteren naar wat zij ons verhalen van een
eigenaardig stuksken Gooische geschiedenis.
Dit Bussem is het oudste der beide plaatsen, die thans dien naam dragen. 't Lag
dan ook het hoogste en uit den aard der zaak
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werden in het Gooi de hoogste gronden het vroegst bewoond en bebouwd. Eens was
't ook het grootste en aanzienlijkste, maar de jongere broeder wies het boven het
hoofd. O u d - h o o g - of g r o o t B u s s e m bleef langen tijd uit een paar boerderijen
met hun akkers en weiden, hun heidegronden en bosschen bestaan, om later tot den
rang van een landgoed op te klimmen. N i e u w - l a a g - of k l e i n B u s s e m werd
een dorpje of buurt, tot 1817 nog onder Naarden behoorende, eenvoudig en bescheiden
ook toen het om zijn landelijk schoon reeds door enkele familiën uit de stad als
zomerverblijf werd gezocht, totdat het binnen enkele jaren, als door een' tooverstaf
aangeraakt, geworden is zooals wij het dezen morgen hebben gezien.
De hofstede Oud-Bussem nu, met enkele boerenwoningen en daaronder behoorende
landerijen, was in het jaar 1570 het eigendom van Paulus van Loo, baljuw van
Gooiland. Een ‘erfgooijer’ was hij niet, d.i., zijn geslacht was niet van ouder tot ouder
in Gooiland gevestigd geweest, en als zoodanig bezat hij dan ook geen regt op het
genot en gebruik der gemeenschappelijke gronden. Maar hij had aan het landschap
groote diensten bewezen en daar hij huis en land in 't Gooi in eigendom had, was
hem als gunst het regt van scharing in de Meent van Naarden toegestaan. Hij mogt
dus, onder de gewone en voor allen geldende bepalingen, eenige koeijen en paarden
laten grazen in de gemeene weide der stad. Dat voorregt bleef aan de hofstede
verbonden, ook toen zijn weduwe haar in 1604 aan Lambert Gijsbert Jansen had
verkocht en evenzeer, toen zij in 1629 het eigendom was geworden van den
Amsterdamschen koopman Hinlopen, die de eer had, er Vondel meermalen als gast
te ontvangen, wiens gezin en wiens hofstede door den prins der dichters meer dan
eens werd bezongen. Ook diens zoon Michel werd niet bemoeijelijkt, gelijk hij zelf
geen moeite gaf. De bezitting schijnt intusschen na den dood van den ouden Hinlopen
te zijn gesplitst. Het eigenlijke Oud-Bussem verbleef aan Michiel. Diens neef mr.
Francois Hinlopen, penningmeester der admiraliteit, bezat er een ander huis, dat in
1672 door de Franschen was geruïneerd en door hem herbouwd. Tot het jaar 1705
had hij wegens dit huis het regt van scharing in de Meent
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genoten, volgens gebruik telken jare aangifte doende van het aantal dieren, dat hij
er heen dreef en een zekere geldsom betalend. Maar mr. Francois kon het blijkbaar
met zijn buren niet best vinden. De Amsterdamsche patriciër wilde zich niet door
‘de boeren’ laten ringelooren en niet door de oude gebruiken laten binden. Allerlei
twisten en onaangenaamheden waren er reeds geweest, over het planten van een'
boom op den brink van Oud-Bussem, over het houden van een fret. De grootste strijd
werd gestreden over het regt van scharing. In September 1705 liepen weêr zijn beesten
in de weide. Burgemeesters van Naarden, in dezen voor de gezamenlijke
schaarmeesters van Gooiland optredende, lieten hem aanspreken om het verschuldigde
bedrag en tevens vragen: ‘hoeveel scharinge hij nu weder aangaf.’ 't Antwoord was
brusk en kortaf: ‘dat niet van meening was, betaling te doen of eenige scharing aan
te brengen,’ er bijvoegende: ‘daar loopen tegenwoordig twee paarden en vier koeijen
van mij op de gemeente. Wie oordeelt daar regt op te hebben, die kan ze er afhalen.’
Het wederantwoord was, het verbeurd verklaren en publiek verkoopen van de dieren,
die een appel en een ei opbragten; - het gevolg, een proces, dat tot 1713 aanhield,
een' schat van geld kostte en van weerskanten de heftigste verbittering in het leven
riep. Mr. François verloor het voor het Hof van Holland en voor den Hoogen Raad,
op grond dat niet hij, maar zijn oom Michiel eigenaar was van het huis, waaraan in
der tijd het regt van scharing was toegekend, dat zijn huis te Oud-Bussem nooit dit
regt had bezeten en hij bovendien, als geen erfgooijer zijnde, toch nooit zulk een regt
zou kunnen doen gelden, zoodat de verbeurdverklaring en de verkoop der beesten
overeenkomstig het oude herkomen was geschied.
In 1744 had Oud-Bussem een' anderen eigenaar, maar een, die niet minder
strijdlustig bleek. De heer Abraham Scheerenberg begon in dat jaar een proces over
het regt van beweiden der Gooische heiden met zijn schapen. Eerst in 1759 besliste
het Hof van Holland, dat de heer Scheerenberg geen bevoegdheid had, zijn schapen
elders te laten weiden, dan op de heide en den eng, die
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als eigen grond tot Oud-Bussem behoorden. 't Zou ook ditmaal hooger zijn gezocht,
maar de heer Scheerenberg stierf en zijn weduwe zag wijselijk af van appèl. Zij
betaalde liever de schadevergoeding ten bedrage van ƒ 500 en verzocht vergunning
tot vrije schaapsdrift over de heide naar haar afgescheiden gronden. Die werd haar
gaarne verleend, altijd onder voorbehoud, dat de beweiding van die drift en uitloop
aan die van Gooiland zou blijven.
Zoo wisten de oude Gooijers, koppig en vrijheidlievend als hun vaderen, hun
regten tegen de groote heeren te handhaven, maar zij waren blijkbaar overigens niet
ongeneigd, zich te laten vinden, als zij, behoudens hun aanspraken, een gunst konden
bewijzen. Zoo werd in 1677 den heer Renselaar, eigenaar van Crailo, het voorregt
van scharing vergund. Toch heeft die vasthoudendheid, die enge afsluiting in 't
erfgooijerschap, de ontwikkeling van het landschap eeuwen lang tegengehouden.
Vaarten, ontginningen, werken van algemeen nut werden er onmogelijk gemaakt en
hoe eensgezind tegen den vreemdeling zij waren, onderling was aan twist en
verdeeldheid geen einde.
Voorbij den ingang tot het afgesloten terrein rondom het heerenhuis, aan het einde
der groote beukenlaan, die van den straatweg herwaarts leidt, volgen wij den weg
door lommerrijke lanen, tusschen welig wassend hakhout en schoone dennegroepen
en langs een kloeke boerderij, even als het gansche landgoed de blijken dragend van
degelijkheid en zorgvuldig onderhoud. Waar de Z w a r t e w e g , eveneens van de
beukenlaan uitgaande, zich bij den onzen aansluit, slaan wij regtsom. Een wandelaar
in de vorige eeuw zou vermoedelijk regtuit zijn gegaan, de lange laan in tusschen de
hofsteden B e r g h u i z e n en K o m m e r r u s t , die naar het oordeel van een' schrijver
uit dien tijd, ‘wel met regt een eerste verblijfplaats der schelle nagtegaalen’ genoemd
mogten worden en waar men dreven vond van linden, platanen, eiken, iepen en
berken, die het oog naauwelijks ten einde kon zien. Maar die heerlijkheid
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is voorbij. De Fransche bezetting van Naarden in 1813 is ook voor deze lustplaatsen
noodlottig geweest en hoewel zij nog niet geheel zijn verdwenen, zij hebben hun'
ouden luister niet herwonnen.
Wij gaan dus regtsom. Wat er van het Gooi te maken zou zijn geweest, als niet
dezelfde vasthoudendheid, die de regten der erfgooijers tegen de groote heeren
verdedigde, ook nuttige en noodige maatregelen onophoudelijk had tegengewerkt,
dat geven ons de rijke landgoederen bij Naarden te zien. In het belang der vesting
werd daar streng de hand gehouden aan het afgraven der hooge heidegronden, waarvan
men elders in het Gooi niet hooren wilde, om het nietige en geenszins onbetwistbare
voordeel van plaggen en schapenweide niet te verliezen, ook en niet het minst
misschien, omdat men 't niet wilde. Deze landgoederen zijn eigenlijk niets dan
zanderijen. Maar waar de dorre bovengrond werd verwijderd, daar kwamen vruchtbare
velden, frissche weiden, daar stroomde de zegen van het water, daar groeiden kostbare
boomen gezond en krachtig op, en waar het schoonheidsgevoel zich kon doen gelden,
daar heeft het de woestenij in een liefelijk lustoord herschapen. Wat is Oud-Bussem
daardoor geworden! En wij zullen er straks nog meer proeven van zien. Wij zien er
ook hier een staaltje van, waar die weide in de laagte als een bloeijend dal tusschen
de hooge, steile, met hakhout begroeide en met dennen bekroonde hellingen ligt
ingesloten en het heldere water tintelt tusschen het weelderig, rijk geschakeerde
groen. Als tot tegenstelling leidt ons de weg aan den zoom der uitgestrekte vale heide,
met haar diepe zandsporen, haar witte, scherp verlichte en met donkere struiken
bewassen kanten, en zij is ook indrukwekkend schoon in haar eenzaamheid, in haar
strenge lijnen en tinten, gelijk zij zich daar uitbreidt, in de verte door blaauwe
bosschen begrensd; 't is juist die afwisseling van woeste en vriendelijke landschappen,
waaraan het Gooi in zoo hooge mate zijn bekoorlijkheid dankt. Maar aan heide was
nog in lang in 't Gooi geen gebrek en haar eigenaardige, aangrijpende schoonheid
waardeerend, is er toch voor ons gevoel iets uitnemend aantrekkelijks in die beemden
en bosschen, niet aan de baren der zee, maar aan de golven der zandzee ontwoekerd.
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De ‘Zwarte weg’ heeft vermoedelijk wel in bruikbaarheid gewonnen, maar zonder
twijfel aan schilderachtigheid veel verloren, toen hij door sintels hard en zwart werd
gemaakt. Hoeveel beter zou de zandweg voegen bij de berken, de sparren, de accacia's,
die hem omzoomen, bij de aan mos en heideplanten zoo rijke gronden, waarlangs
hij voortloopt. Wat kleur en teekening kan het zandspoor aan het landschap geven,
hoe geestig kan het getint zijn door het gras en onkruid, dat ook in den dorren bodem
nog wel voedsel weet te vinden. Maar hoe doodsch is een sintelweg, waarop zelfs
de groote toovenaar, de zon, geen leven kan wekken en waarin zelfs geen grassprietje
groeijen wil.
Bij den ingang eener fraaije laan van hooge sparren vinden wij het buitenverblijf
F l e v o r a m a . Het huis ligt op een hoogte, die glooijend afdaalt naar een smaakvol
waterwerk, en van de brug bij het inrijhek is 't een liefelijk uitzigt over de frisch
groene weiden, het heldere water, de met dennen begroeide hellingen, de donkere,
rijzige sparren, waarbij alleen de schrale fabriekschoorsteen, die er op eenigen afstand
oprijst, den indruk eenigszins benadeelt. 't Is alles nog van vrij nieuwe dagteekening.
't Plantsoen der plaats moet nog wat winnen in forschheid en kracht. Maar het hout
schijnt gezond, de aanleg is grootsch, de ligging gunstig en in het bevallige
buitenverblijf heeft dit gedeelte van Gooiland een sieraad te meer, een schakel in de
keten van schoone landhuizen, die van den Amersfoortschen straatweg tot aan het
strand der Zuiderzee zich uitstrekt.
Flevorama ligt niet onmiddellijk aan den straatweg van Naarden op Huizen, maar
toch niet ver er van verwijderd. De suikerfabriek wier schoorsteen wij zagen, is reeds
aan de overzijde er van gebouwd. Wij komen aan 't einde der sparrenlaan op dien
straatweg uit en wel op het schoonste punt, waar wij wederom een tweetal aanzienlijke
lusthoven vinden, door de in bevallige bogten zich slingerende waterpartij van
elkander gescheiden. Het naastbij gelegen huis is N i e u w - Va l k e v e e n , het andere,
op den heuvel gebouwde, is D r a f n a , beiden evenzeer nog niet vele jaren oud,
verschillend in stijl als in den aanleg hunner plantsoenen, maar

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

110
wedijverend in rijkdom en smaak. Het water, waaraan het landschap zooveel heeft
te danken, is niets meer dan een vaart om afgegraven zand te vervoeren, en mest naar
de landerijen te brengen, een vaart, jaar op jaar verlengd. Maar waar zóó haar lijnen
zijn getrokken, waar zóó aan haar oevers hier ruime vlakten zijn uitgedolven, daar
golvende hoogten zijn gespaard, waar die vlakten en die hoogten zóó zijn aangelegd,
beplant, bebouwd, daar werd op het prozaïsch nuttige de stempel der schoonheid
gedrukt.
Wij kruisen den straatweg, die tevens de weg voor den stoomtram is, maar wij
verbeiden in het wachthuisje de komst van dit vervoermiddel niet. Langs den voet
van den heuvel, waarop Drafna ligt, leidt de weg ons naar O u d - Va l k e v e e n . 't
Is noodig wat op te letten, om geen verkeerde laan in te slaan. Houden wij in 't oog,
dat wij N.waarts de zeekust bereiken, dan zouden wij daar wel uitkomen en zelfs
niet zooveel omloopen misschien; den meest aanbevelenswaardigen weg zouden wij
echter kunnen missen. Vooreerst moeten wij op den L e e u w e n b e r g aanhouden,
die zich kenbaar genoeg vertoont door het monument op zijn' top, wanneer wij de
hooggelegen boerderij voorbij Drafna achter ons hebben, en ons niet door de overigens
wel aanlokkelijke zijlanen laten aftrekken. De Wa n d e l k a a r t d o o r G o o i l a n d ,
met de aan de buitenzijde daarop gedrukte aanwijzingen, kan daarbij uitstekende
diensten bewijzen. De beste gids wordt evenwel buiten zijn schuld wel eens onjuist
en zelf uitzien blijft aan te raden. Had niet toevallig een onzer den naam Ve n u s l a a n
op de opengeslagen slagboom gelezen, wij waren misschien te ver voortgegaan. 't
Is volgens het bijschrift der kaart ‘een aardig, zonnig laantje’ en wij zouden een
laantje hebben verwacht. Dat is 't ook geweest, blijkens de gaten langs het pad. Maar
dat is het nu niet meer. Eene rij boomen is onlangs gerooid en vergissing zou alleszins
mogelijk zijn geweest.
Klimmend en dalend leidt het pad langs den rand der hoogte. Aan de eene zijde
is het niets dan kort, geel duingras en wat schraal geboomte, zooals 't op den hoogen,
dorren zandgrond wast. Aan den anderen kant, beneden ons, een heerlijke weide,
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door krachtig hout omzoomd, waar bonte runderen grazen, of met de hun eigene
wijsgeerige kalmte den zonnegloed onder de breed uitgeslagen takken van een'
kloeken boom ontschuilen. Regt voor ons rijst de digtbegroeide L e e u w e n b e r g
en daarnevens een rustiek gebouwtje, dat aan een Indisch huisje herinnert. Aan het
einde van de ‘Venuslaan’ vinden wij wederom een zeer schoone water- en boschpartij,
ten bewijze hoe de eigenaar van Nieuw-Valkeveen, de heer M i j n s s e n , zijn bezitting
weet te ontginnen en te verfraaijen. Uit de lommerrijke beukenlaan, die naar den
straatweg leidt, overzien wij de sierlijk aangelegde zanderij, die zich om den voet
van den Leeuwenberg windt en aan de overzijde door glooijende, met sparren
begroeide heuvelen omzoomd is, terwijl aan het einde een scherp verlicht frisch
doorkijkje zich opent en een zandscheepje met zijn in rood baai gedoste bemanning
het tafereel verlevendigt. Uit het tentje zien wij het uiterste punt der zanderij. Daar
wordt nog druk gegraven en gekruid, daar liggen de zandbokken met hun schamele
bewoners. Het werk der ontginning, in 't begin dezer eeuw op Oud-Bussem begonnen,
wordt blijkbaar nog met ijver voortgezet en allengs meer zal dit hoekje van Gooiland
den naam mogen dragen van een der liefelijkste gedeelten van ons vaderland.
B e l l a V i s t a heet het tentje. En zoo mag het heeten. Het uitzigt op het rijke
landschap is er inderdaad schoon en de blinkende spiegel der zee, wier strenge lijn
door de donkere bosschen van Oud-Valkeveen en Oud-Naarden wordt afgebroken,
draagt er ruimschoots het zijne toe bij. Wij hadden bij vorige omzwervingen tusschen
Oud-Bussem en Blaricum herhaaldelijk die in het Gooi zoo eigenaardige vereeniging
van land- en zeegezigten - telkens weêr anders op verschillende punten - gezien. Ook
hier is 't, bij overeenkomst in de hoofdtrekken, toch weêr een geheel, in
bijzonderheden zoozeer verschillend van wat wij elders aanschouwden, dat bekendheid
met de andere vermaarde panorama's in den omtrek een bezoek aan Bella Vista
geenszins overbodig mag doen rekenen.
Een zandig pad tusschen akkermaalsboschjes, wier bodem in
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weelderigen overvloed met wilde viooltjes begroeid is, brengt ons nu spoedig onder
het lommer van Oud-Valkeveen. 't Was eertijds een buitenplaats, die wel in het jaar
1813 van de Fransche bezetting van Naarden veel had geleden, maar toch gedurende
de eerste helft dezer eeuw als zoodanig in stand bleef. De plaats waar het huis heeft
gestaan, thans door een schuur ingenomen, is nog wel te herkennen. Het lag tegenover
den ingang in schaduw van statige linden en had aan de achterzijde en uit de
zijvensters een prachtig uitzigt op de zee en het strand. En 't kan wel eenige
verwondering wekken, dat het bij een ligging, die zooveel schoonheid te genieten
gaf; geen zomerverblijf is gebleven, maar gesloopt werd, terwijl het terrein tot een
uitspanningsplaats werd gebruikt. Daardoor voorziet Oud-Valkeveen evenwel in een
onmiskenbare behoefte. Een voor allen toegankelijk rustoord in deze streken kon
niet zonder schade worden gemist, en na de wandeling is 't een genot, zich neêr te
zetten onder de hooge linden, zich te laven met een' koelen dronk. Families met
kinderen vinden er door de onmiddellijke nabijheid der zee een heerlijke gelegenheid,
er uren lang door te brengen in de frissche, versterkende lucht. Aan bezoekers
ontbreekt het dan ook in den zomertijd niet. Wip en schommel schijnen echter voor
de jeugd aantrekkelijker, dan bosch en heide, strand en zee. Wij zouden zoo zeggen:
voor schommelen en wippen behoeven zij de wandeling naar Valkeveen niet te
maken. Daarvoor is bij elke stad gelegenheid genoeg!
Maar ieder zijn smaak, als de kinders maar genoegen hebben. De volwassenen
genieten naar hun welbehagen. Sommigen zijn blijkbaar reeds voldaan bij 't gebruik
der goede - wel wat kras berekende - gaven der kasteleinesse. 't Is opmerkelijk, hoe
weinig zij rondwandelen en rondzien zelfs. Zij komen, bestellen iets, verdiepen zich
in hun gesprekken, staan op en vertrekken. Een gezellig praatje en een glas bier of
melk, een kop koffij of thee, een bittertje of likeurtje is ook in Amsterdam wel te
vinden, de belangen van kerk en staat, van winkel of kantoor, de kwestiën van
dienstboden of toilet, zijn elders evengoed te behandelen, als op een' heerlijken
zomerdag in een rustig, liefelijk oord. Anderen smaken blijkbaar
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met innig welgevallen de weldadige kalmte en ademen met genot de frissche boschen zeelucht in. In den tuin is niet veel te zien, maar koel is toch het lommer der linden
en aardig het doorkijkje op het vriendelijk landschap en Naardens hoogen toren, dat
zich tusschen het boom- en struikgewas opent. Daar komen ook groepjes van oud
en jong terug, die waarlijk den vrijen dag buiten van harte genieten. Rood zijn de
aangezigten, de oogen tintelen, het schoeisel draagt de sporen van zand en zeewater.
Zij hebben wilde veldbloemen geplukt, zij hebben door de boschjes gedwaald, zij
hebben heuvels beklommen, zij hebben in zee geplast en kanalen gegraven in het
zandige strand. Zij nemen een' ganschen schat van frischheid en opgewektheid meê
naar de stad. Voor hen is Valkeveen in der daad een vriendelijke rustplaats. Aan hen
is een uitstapje naar de in liefelijkheid en afwisseling zoo rijke landstreek heerlijk
besteed.
Wij maken ons, versterkt en verkwikt, tot onzen verderen wandeltogt op. Langs
de plaats, waar het huis heeft gestaan, door wat hakhout en het overblijfsel van
voormalige lanen bereiken wij spoedig de kust.
't Is thans ebbe en het strand is tamelijk breed, maar als het vloed is stijgt het water
tot vlak aan den hoogen kant, waarop de weilanden zich uitstrekken, de boschjes
golven, de forsche boomgroepen oprijzen, de schapen en runderen grazen. Men kan
er neerzitten onder de oude knoteiken tegen de helling, terwijl de golfjes den voet
bespoelen. Dat geeft aan de landstreek iets eigenaardigs, iets gezelligs. Het gevoel
van verlatenheid, dat anders zoo vaak aan de zeekust het gemoed overweldigt en
neerdrukt, dringt zich hier niet aan ons op. Wij zijn in een bewoonde wereld. Toch
ontbreekt er de majesteit niet.
Langs den oever wandelen wij verder. 't Is een romantisch landschap - het witte
strand, de ruig begroeide steil afgeslagen kanten, de schrale met ruw houtwerk
afgesloten weiden, de dorre, verwarde takken der stammen, ondermijnd door den
golfslag, soms met kluit en al ontworteld en gevallen, de hooge, donkere, uitgewaaide
eiken van Oud-Naarden, oprijzende uit de vlakte en daarnevens de groote,
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tintelende zee, wier schuimende golfjes komen breken op het zand en tegen de zwarte,
afgeknaagde, half vergane palen, die haar' krachtigen aanval moeten keeren. Als hier
de fantasie van een verzonken stad had gedroomd, dit woest en eenzaam oord met
de schimmen van haar ingezetenen bevolkend, het zou ons niet verwonderen. Maar
hier behoeft geen fantasie die beelden te scheppen. Hier is het waarheid. Daar ginds,
waar nu de waterspiegel blinkt, daar lag eens het oude Naarden of Nardinck, de
hoofdplaats der gouw, die haar' naam er aan ontleende, wier bestaan reeds tot de
eerste helft der 10de eeuw opklimt. Den 15den Mei 1350 werd zij des nachts door de
Hoekschen, waarschijnlijk door die van het Sticht geholpen, overvallen en jammerlijk
verwoest. Naar hetgeen in 1712 en 1728 bij zeer lagen waterstand er nog van de
grondslagen van huizen en muren werd gevonden, moet zij tamelijk uitgestrekt zijn
geweest en niet onjuist was waarschijnlijk de overlevering, dat zij door landbouw,
nering en visscherij heeft gebloeid. De ‘swaerlijk verdorven’ stad werd niet herbouwd,
de steenen van haar puinhoopen werden allengs weggevoerd, de plaats verlaten en
de zee, jaar op jaar haar veroveringen voortzettend, overstroomde en bedekte de plek
- totdat misschien ook haar tijd is gekomen en het grootsche werk is volbragt, dat
aan Nederland een nieuw gewonnen provincie schenkt. Was Oud-Naarden uit de rij
der Hollandsche steden verdwenen, terstond werd de hand geslagen aan den bouw
eener nieuwe stad. Graaf Willem haastte zich, daartoe het privilege te verleenen, en
reeds in de Meimaand van 1354 waren de grachten gegraven en de wallen gereed.
Tal van voorregten werden haar geschonken en ook hertog Albrecht verzuimde niet,
‘het stedekijn te vorderen.’ Maar om 't gevaar, dat de oude stad van de zee had
bedreigd, werd de nieuwe meer landwaarts in gesticht, waar nu nog haar hooge toren
fier over de omliggende landstreek rondziet.
Zeventig jaren na de verwoesting van Oud-Naarden - omstreeks 1420 dus - kwamen
er twee monniken uit Amsterdam, zoo verhaalt Hortensius. Zij bouwden tusschen
de puinhoopen twee hutten en een kleine kapel, ook beschermden zij de weide door
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eenig staketsel tegen verderen afslag door de zee. Allengs kwamen er eenige
Regulieren bij, de gebouwen werden vergroot en verbeterd. Zoo ontstond er een
klooster. Rijke giften stroomden toe, de arbeidzaamheid der bewoners vermeerderde
de bezittingen voortdurend en van de kloosterlingen ging de roem van groote
milddadigheid uit. Maar ook toen bleef de strijd tusschen bescherming en vrijheid
niet uit. De werkzaamheden in de kloosters, onder gunstige voorwaarden gedreven,
benadeelden de particuliere nijverheid en menige stem verhief zich tegen een
concurrentie, waartegen geen bekwaamheid en ijver was opgewassen; de
opeenstapeling van goederen in de doode hand wekte bezorgdheid bij de regeerders
en Filips van Bourgondië dwong in 1446 de monniken in zijn gebied tot opgave van
hun bezittingen en inkomsten, met te meer gestrengheid, daar velen geen getrouwe
opgaven wilden doen. Die van Oud-Naarden hebben echter, naar het schijnt, hunne
renten en goederen ‘inder waarheyt willen ontdekken en openstellen, alle cloeckheyt
en suptyle vonden uwtgesondert’ en uit die lijst blijkt het, dat zij over rijke inkomsten
konden beschikken. Van de geschiedenis des kloosters is overigens weinig bekend.
Of en in welke mate het schade mag hebben geleden in de droevige jaren, toen Utrecht
en Gelder beurtelings stroopten in het Gooi en ‘Lange Pier met zijn kale Friezen’ er
plunderde, of later, toen de Geuzen de kusten der Zuiderzee met roof en brand
bezochten, is onzeker, maar in 1572 waren de monniken naar Naarden gevlugt. In
1579 werd het klooster opgeheven, de goederen gingen aan Naarden over, ten behoeve
van de armen en ter stichting van een weeshuis, terwijl aan den Pater Procurator en
de negen nog aanwezige broederen een pensioen werd toegekend.
Oud-Naarden was later een aanzienlijke heeren-hofstede en sedert een boerderij,
gelijk het nog is. ‘De gelegenheid voor eene Lustplaats zou op weinige plaatsen
bekoorlijker kunnen uitgedagt worden’ zegt de kalme schrijver van den
Te g e n w o o r d i g e n S t a a t . ‘Zij ligt in het midden van digt begroeide Bosschen,
welige Akkers, Waranden en bevallige Heuvelen, wier beschouwing in weinig
oogenblikken door eene aangename veranderinge van gezigt op
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de Zuiderzee verwisseld wordt.’ Dit liefelijke natuurtooneel, ‘de penceel eens schilders
waardig,’ had ook in den vroegen morgen, na een' in onrustige droomen
doorgeworstelden nacht, het oog van Ferdinand Huyck verkwikt, en het landschap
bleef sedert in de hoofdtrekken hetzelfde, maar ‘de oude, met mosch en heesters
overdekte bouwval,’ het overschot van het klooster, vinden wij er niet meer. Wel is
er nog een groote ouderwetsche boerenwoning, door krachtig, wild uitgegroeid, aan
de toppen door den zeewind ontbladerd eikenhout omringd, en beklimmen wij de
hooggelegen weide voor het huis, dan leidt ons pad ons eenigen tijd langs het
boekweitveld, waarachter zich slanke, sierlijke berken verheffen, door frissche laantjes
van iepen, voorbij kloeke berken en eiken, of tusschen akkermaalsboschjes, waaruit
zich nu en dan een uitzigt opent op de zee. Inderdaad, Oud-Naarden zou, niet minder
dan Valkeveen, voor een lustplaats tot zomerverblijf een benijdenswaardige ligging
hebben, en de oude monniken hadden er een heerlijk plekje tot hun stille afzondering
gekozen!
Als wij het houtgewas van Oud-Naarden achter ons hebben, komen wij op den
hoogen, kalen Huizer eng en daarmede is vooreerst het schoonste gedeelte van den
wandeltogt gedaan. Wij zouden aanvankelijk nog wat meer hakhoutboschjes vinden,
als wij meer Zuidwaarts op den straatweg aanhielden en dan zouden wij komen door
een reeds in 't begin der vorige eeuw ontgonnen landstreek, die destijds G r a a f e n
Ve l d heette; maar de straatweg naar Huizen loopt even goed over den eng en wij
zouden er niet veel door winnen, wat tegen het tijdverlies opwoog en wij zijn niet
geheel vrij, als wij den stoomtram van Laren niet willen missen.
Een overigens aanbevelenswaardige weg leidt hem, die andere plannen heeft, naar
den Leeuwenberg en vandaar, door de fraaije beukenlaan, naar den straatweg in de
nabijheid van de tramhalte D r a f n a .
Wij gaan naar den kant van Huizen over dén eng. Kaal en boomloos is de weg,
die wel op verre na in schoonheid niet halen kan bij wat wij gedurende het grootste
gedeelte van onzen togt
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hadden gezien, maar toch niet alle aantrekkelijkheid mist. De groote, golvende vlakte
heeft in dezen tijd van het jaar haar zomerkleed van veldgewassen wel voor 't
meerendeel afgelegd, maar haar uitgestrektheid zelve maakt indruk, gelijk zij daar
rondom ons ligt, aan twee van haar zijden door verre, donkere bosschen omzoomd,
terwijl nevens ons op eenigen afstand van tijd tot tijd de zee in het zonlicht tintelt en
in 't verschiet de nevelige kust van Noord-Holland schemert en voor ons de daken
van Huizen uitkomen tusschen het groen, als beheerscht en beschermd door den
kloeken kerktoren, die er krachtig uit oprijst. En indrukwekkender wordt het nog,
nu aan den hemel daar ginds een onweder opkomt en ginds nog een, nu de
loodblaauwe wolken, grillig verlicht en scherp tegen de nog heldere lucht afstekend,
langzaam maar zeker als magtige legerbenden voorttrekken, elkander te gemoet.
Voorloopig hebben wij nog niet te vreezen, maar onze plannen voor den avond
konden wel eens verijdeld worden en dit zien wij reeds, dat het bestijgen van de
Rotonde ditmaal niet loonend zal zijn.
Wilden wij daar een der trammen afwachten, wij zouden een zijpad derwaarts
kunnen inslaan en dwalen kunnen wij niet, want duidelijk genoeg steekt zij boven 't
haar omringende boomgewas uit. Maar op vergezigten kunnen wij niet meer rekenen.
De nevelen verbreiden zich te snel en onze pligt eischt ditmaal niet, dat wij haar
bezoeken. Wij zagen haar vroeger, in verval en met slooping bedreigd. Wij zouden
haar nu gerestaureerd en als restauratie weervinden, en het uitzigt, daar te genieten,
zou ons zeker hebben uitgelokt, bij vernieuwing daar een tijdlang te vertoeven,
wanneer niet de dreigende wolken als digte sluijers zamentrokken. Nu gaan wij naar
Huizen, het groote, boomrijke dorp met zijn warnet van straten en stegen, zijn
schilderachtige woningen, zijn' oud-Gooischen brink, zijn nette kerk met haar' zwaren
toren en zijn deftig G e r e f o r m e e r d O r a n j e w e e s h u i s met de hardblaauw
gekleurde poppen in den gevel, het visschersdorp, dat echter op vrij grooten afstand
van zijn haven ligt en vrij wat meer aan landbouw, dan aan zeevaart doet denken.
De welbekende ‘botboeren’ met hun kruiwagens ziet men te Amsterdam meer dan
hier. Het wapen vertoont
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dan ook een eerzaam melkmeisje, geen' stoeren visscherman.
Even buiten het dorp, aan den kalen, schaduwloozen straatweg naar Blaricum,
vinden wij het stoomros gereed. Het brengt ons, in een' grooten open wagen gezeten,
langs de Rotonde en Blaricum, en van daar langs den ons van vroeger bekenden
zandweg, die door den aanleg van de trambaan veel heeft geleden, met betamenden
spoed te Laren.
Wij moeten daar eenigen tijd op den stoomtram naar Hilversum wachten. Daar
wij, zoo mogelijk, de nog restende uren van den dag zouden willen besteden, om
van daar uit het vroeger voorgenomen bezoek aan Maartensdijk te brengen en met
den laatsten trein naar Harderwijk te vertrekken, gebruiken wij het oponthoud te
Laren tot een eenvoudig maal in het ook thans druk bezochte logement aan den brink.
Het nieuwe hotel op den L a r e n e r b e r g schijnt er geen afbreuk aan te doen.
Hadden wij er in tijds aan gedacht, dan zouden wij tot zoover hebben kunnen
doorrijden, om die ons nog onbekende uitspanningsplaats in ons onderzoek op te
nemen en haar hooge belvedère te beklimmen.
Nu ontbreekt ons daartoe de tijd. Welligt biedt er zich later nog eens de gelegenheid
toe aan. Naar ons verzekerd werd, verdient de nog slechts weinig jaren bestaande
inrigting aanbeveling en zeker ligt zij op een bezienswaardig punt van het schoone
Gooiland.
Te Hilversum komen wij nog juist vroeg genoeg voor den trein naar Maartensdijk.
Maar in die streken is het blijkbaar boos weêr. - Later vernemen wij dan ook, dat er
een geweldig onweder heeft gewoed. - Dat noopt ons, het plan op te geven. Maar
hier is de lucht nog helder en niets verhindert ons, de zon te zien ondergaan van den
altijd aantrekkelijken T r o m p e n b e r g , waarheen ditmaal niet de groote 's
Gravelandsche weg, maar een nieuwe, met tal van villa's bebouwde grintweg ons
leidt. Straks kunnen wij uitrusten van de vermoeijenissen van den langen, wel besteden
dag, in den wagen, die ons naar Harderwijk brengt, om morgen onzen zwerftogt in
een gansch andere, maar evenzeer belangrijke landstreek te beginnen.
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Aanteekeningen.
Aangenaam was het mij, na het verschijnen van de eerste aflevering der N i e u w e
Wa n d e l i n g e n , van verschillende kanten de verzekering te ontvangen, dat de
voortzetting er van met ingenomenheid was begroet. En welkom was het mij, reeds
terstond een bewijs van onverminderde belangstelling te mogen zien in een schrijven
van Jhr. Mr. A.F.O. v a n S a s s e v a n I s s e l t , thans te Roermond, die mij vroeger
reeds herhaaldelijk met aanteekeningen uit zijne familiepapieren had verpligt en mij
ook nu weder een aantal genealogische gegevens en andere zeer gewaardeerde
aanwijzingen verstrekte, waarvan ik te gelegener tijde dankbaar gebruik hoop te
maken.
Tegen de bewering op bl. 36, dat het dorpje de Vuursche eerst na 1650 zou zijn
ontstaan en toen de eerste kerk zou zijn gebouwd, en dat het oude huis Drakenstein
een' ronden vorm had, bragt de heer v a n S a s s e eene bedenking in, die mij tot een
vernieuwd onderzoek moest dringen. In zijn bezit is een verzameling geteekende
afbeeldingen van dorpen, kasteelen enz. uit het Overkwartier van Amersfoort,
bijeengebragt door M. B r o u ë r i u s v a n N i d e k en W. H e n s k e s . Daaronder
zijn er twee, waarvan mij welwillend copy werd gezonden, die inderdaad het door
mij gezegde weerlegden. De eene stelt voor een kerk met vrij zwaren, naar het schijnt
Romaanschen toren, tusschen eenige huizen en hooibergen op een' min of meer
golvenden, overigens niet boschrijken grond, met het onderschrift: d'V u e r s 1 6 0 8 .
De andere vertoont een vrij groot kasteel, met een' vierkanten en twee ronde torens.
D r a k e s t e i j n t e V u u r s c h e , zonder jaartal, maar vermoedelijk uit den zelfden
tijd. In dezelfde verzameling berust nog een afbeelding van een ander groot slot:
E k e l o o t e V u u r s c h e . Gaarne zou ik mijn opgaven naar die mededeelingen
wijzigen, indien ik van de echtheid dier afbeeldingen, of althans dier onderschriften,
overtuigd was. Op zich zelf is 't mij onverschillig, of er vóór 1650 al of niet een kerk
aan de Vuursche was. Maar 't betreft een vraag, niet zonder belang voor de topografie
van ons vaderland en voor de waardeering van de betrouwbaarheid van afbeeldingen.
't Zij mij vergund, met bescheidenheid mijne bedenkingen in het midden te brengen.
Is er in 1608 een kerk, of ten minste een kapel, aan de Vuursche geweest? Op de
vrij uitvoerige kaarten, gevoegd bij de uitgave van H o r t e n s i u s , O p k o m s t e n
O n d e r g a n g v a n N a a r d e n (door 't Hist. Gen. te Utrecht) waarop allerlei kerken
en kapellen uit den omtrek zijn aangewezen, is van kerk of dorp aan de Vuursche
niets te vinden. Evenmin op de bl. 36 bedoelde kaarten op het Rijks-archief, van de
administratie der domeinen afkomstig, op mijn verzoek door den archivaris Jhr. Mr.
T h . v a n R i e m s d i j k bereidwillig geraadpleegd. De eene, met het jaartal 1597
en het opschrift: ‘d e Ve u r s c h e h e e r l y c k h e y t ’ geeft alleen een rond gebouw
te zien ‘Wa r n a e r s h o f s t e d e ’. De andere, zonder jaartal, maar uit denzelfden
tijd, geeft hetzelfde gebouw: ‘Wa r n a e r ’ en op eenigen afstand: ‘E v e r t s h u y s ’,
beiden in den ‘p o l d e r b i j Wa r n a e r ’. In den aangrenzenden ‘P o l d e r v a n
d e r V u y r s c h e ’ staan twee vierkanten: ‘n o c h d a t e r v e a e n d i e V u y r s e ’
en ‘d i t i s d a t e r v e a e n d i e h o g e V u y r s e ’.
Nu stem ik toe, dat een kaart op zich zelf niet meer betrouwbaar behoeft te zijn
dan eene afbeelding. Maar beslissend is, dunkt mij, de
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Vi s i t a t i e d e r k e r k e n t e n p l a t t e n l a n d e i n h e t S t i c h t v a n
U t r e c h t t e n j a r e 1593; (Bijdr. en Meded. van 't Utr. Gen. Deel 7) waarop Mr.
S. M u l l e r F z n . , archivaris te Utrecht, mij opmerkaam maakte. In dit jaar was er
zeker aan de Vuursche geen kerk of kapel, anders zou die bezocht en genoemd zijn
geworden. Laat het zich aannemen, dat tusschen 1593 en 1608 een kerk met vrij
kloeken toren zou zijn gebouwd in een heerlijkheid, die destijds aan de veraf wonende
Bourgondiërs behoorde? En dat, terwijl elders, blijkens de visitatie, nog zooveel was
te doen! Uit het nevensgaand Extract uit de notulen van de Staten van Utrecht, dd.
2 Augustus 1659, mij door den heer Muller verstrekt, schijnt wel te blijken, dat er
geen kerk was, voor dat Gerard van Reede er een bouwde.
Extract uit de notulen van de Staten van Utrecht dd. 2 Augustus 1659.
Op de requeste van Gerard van Reede, heere van Drakensteijn, de Vuyrse enz.,
verthoonende hoe dat hij ter eere Godes ende tot beneficie van dese hare Ed. Mo.
provincie onder handen heeft te bouwen eene kercke op sijne heerlicheijd van de
Vuijrs, die alreeds soe ver is gebracht dat de godsdienst daerinne wert gepleecht.
Ende alsoo men in diergelijcke pieuse desseinen wel gewoon is te versoucken hulpe
ende assistentie van Staten Collegien ende Steden, gelijck al eenige hare charitate
hebben gethoont, selfs buijten het resort van hare Ed. Mo. provincie, namentlijck de
steden van Amsterdam ende Alcmaer, versocht derhalve hij dat hare Ed. Mo. goede
geliefte zij hem mede te assisteren met soodanige somme van penningen als hare
Ed. sullen goedtvinden. Seijden de Heeren Gecommitteerden van de Stadt ende
Steden datse dese sake sullen overnemen, ende communiceren met hare principalen.’
Voorloopig zie ik dus nog geen reden, om op mijn gevoelen terug te komen. Op
grond zijner kennis van topografische verzamelingen uit de vorige eeuw, schat de
heer Muller hun gezag zeer laag, althans op verre na niet hoog genoeg, om daaraan
't bewijs van het overigens zeer onwaarschijnlijk bestaan eener kerk aan de Vuursche
in 1608 te ontleenen.
Omtrent Drakenstein en Ekeloo zou ik minder beslist durven spreken. Was
Drakenstein werkelijk zulk een groot gebouw, dan is zeker het tegenwoordige huis
niet op zijn grondslagen gesticht en dan moet het ‘eilandje in het veen’ destijds veel
grooter zijn geweest. De heer Muller schrijft mij: ‘denkelijk is het ronde gebouw van
1597 niet meer dan een toren geweest.’ Volgens het zelfde schrijven wordt op de
groote kaart van Utrecht van D e R o y (c.a. 1700) in de nabijheid van de Vuursche
in het bosch een huis E e k e l o o aangegeven. 't Wordt anders nergens vermeld en
op 't Utrechtsche archief schijnt er niets van bekend.
Ter aanvulling van 't gezegde in den tekst omtrent Drakenstein, diene nog, dat in
1249 de proost van St. Jan moest beloven, nooit in ‘Furs’ het stichten van een versterkt
huis te zullen toestaan (S l o e t : Oorkondenb. 709) en dat, volgens de U t r e c h t s c h e
r e c h t s b r o n n e n , I p. 144, het huis in 1403 op verlangen der stad Utrecht door
Frederik van Drakenborch den bisschop ter leen werd opgedragen.
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Twee dagen op de Veluwe.
Daar is op de Veluwe nog heel wat heide en zand in overvloed. Reeds een en
andermaal hebben wij ons daarvan kunnen overtuigen, niet alleen wanneer de
spoortrein ons er door heen voerde; maar ook wanneer wij haar wandelend bezochten.
Want wij zijn geen vreemdelingen meer in haar uitgestrekt gebied. Kunnen wij ons
niet voldaan rekenen met wat wij er van kennen? Mogen wij 't er niet voor houden,
dat het alles en overal wel nagenoeg hetzelfde zal zijn; onafzienbare woeste velden,
wilde barre duinen, rulle zandsporen en voetpaden, hier en daar een boschje van
schrale dennen, enkele buurschappen als oasen in de woestijn? Zand is zand en heide
is heide, dennen zijn dennen en het eene boerenhuis gelijkt op het andere! Tegen
deze beschouwing is niet veel in te brengen. Wie daarvan uitgaat, houde zich verre
van de Veluwe en zoeke elders zijn reisgenot. Wij willen niet onedelmoedig zijn
wapenen tegen hem zelven keeren en vragen, of niet hetzelfde gezegd zou kunnen
worden van bergen en bosschen, van landhuizen en hotels, van woelige steden en
drukke badplaatsen. Wie geen oog heeft en geen hart voor de oneindige
verscheidenheid in natuur en menschenwereld, behoort tot de dooven, voor wie het
vergeefs is te prediken. Ook wenschen wij niet onbillijk te worden
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door overdrijving en eenzijdigheid, de schoonheid der woeste, eenzame heidevelden
verheffend ten koste van den wel bebouwden akker, 't zorgvuldig onderhouden
landgoed, of de middelpunten van 't bedrijvig leven vol weelde en gemakken. Laat
het dankbaar erkend worden, dat er velerlei schoons en goeds is, het schoone
waardeerend, waar wij het vinden, het goede genietend, als 't ons wordt aangeboden.
Ons trekt de afwisseling aan. Leidde de eene keer onze weg ons door bloeijende
dorpen, langs statige buitenverblijven en bevallige villa's, een andermaal boeit ons
de maagdelijke wildernis, het afgelegen gehucht. En wij behoeven ook niet te vreezen,
dat het daar aan afwisseling zal ontbreken. 't Is niet waar, dat het eene deel der Veluwe
gelijkt op het andere, zoodat wie er iets van gezien heeft, alles heeft gezien. De
streken, waar wij ditmaal gaan rondzwerven, vertoonen weêr andere eigenaardigheden,
dan die, waar wij reeds hebben vertoefd en zelfs op deze onze tweedaagsche
wandeling zijn de landschappen, die wij leeren kennen, verschillend genoeg, om ons
niet te doen klagen, dat wij onzen tijd nutteloos hebben besteed.
't Zij intusschen nog eens ten overvloede herinnerd, dat een wandeltogt door de
Veluwe niet ieders zaak is. Men moet iets kunnen gevoelen van die magtige bekoring
der onmetelijke ruimte, der plegtige stilte, der diepe eenzaamheid. Men moet ontbering
en vermoeijenis kunnen verduren; de afstanden zijn groot en onderweg is niet veel
kans, om een' maaltijd te bekomen, of een rijtuig te vinden, tenzij men daarvoor
vooraf heeft kunnen zorgen. Men moet zich tevreden houden met het eenvoudige,
want eenvoudig is de mensch en eenvoudig het leven op de Veluwe, eenvoudig ook
de natuur. Niet ieder overigens misschien voortreffelijk reisgenoot is hier als
togtgenoot bruikbaar.
Ook moet de tijd niet al te beperkt wezen. De Veluwenaars, die men op zijn' weg
ontmoet - hun getal is klein! - hebben niet het geringste denkbeeld van tijd of afstand.
Zelven schrijden zij met vasten reuzentred door en mogelijk is voor hen ‘een half
uurtje’ niet veel meer, dan een half uur, en hun ‘dadelijk’ in ernst gemeend. Voor
den niet-Veluwenaar is ‘een half uurtje’
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minstens op een goed uur te rekenen en het bosch, dat hij ‘dadelijk’ zal zien, het
dorp, dat hij ‘terstond’ zal bereiken, ligt in den regel nog in het verre verschiet.
Bovendien is een wijle dwalens geenszins onmogelijk in bosch en heide, waar de
merkteekens, om zich naar te rigten, ontbreken en de wegen zich zoo misleidend
kunnen kruisen. Een goede kaart kan uitnemende diensten bewijzen. Behoorlijke
voorbereiding is onmisbaar, althans voor zooveel de vaststelling van de hoofdpunten
van den togt aangaat. Wie meenen mogt, dat hij hier of daar wel een onderkomen
voor den nacht zal vinden, komt vermoedelijk bedrogen uit. Ook dat kost tijd, want
alligt zal dezelfde weg een paar maal moeten worden afgelegd en dat is op de Veluwe
een verlies van eenige uren. Ons plan moest daardoor een niet onbeduidende wijziging
ondergaan. In 't algemeen was bepaald, dat wij van H a r d e r w i j k uitgaande, den
eersten dag tot N u n s p e e t zouden sporen, van daar over S o e r e l , V i e r h o u t e n
en G o r t e l den weg naar E l s p e e t zoeken, den nacht in dat dorp doorbrengen en
den volgenden dag over S t a v e r d e n en de herberg d e Z w a r t e b o e r , door het
L e u v e m u m s c h e b o s c h naar de landgoederen H u l s h o r s t en E s s e n b u r g
wandelen, in wier nabijheid wij een station der Centraalspoor vinden. Wij zouden
op die wijze een schoon en belangrijk gedeelte der Veluwe leeren kennen en de togt
zou ons den tijd gunnen, om de bosschen niet al te haastig te doorkruisen. Maar - 't
was in letterlijken zin ‘buiten den waard gerekend’, en dat wel, buiten den waard te
Elspeet. Een handelsreiziger, in die streken wel bekend en die zelf Elspeet bezoeken
moet, deelt ons mede, dat daar geen nachtverblijf is te vinden en evenmin elders,
uren in den omtrek. Zelfs acht hij 't zeer mogelijk, dat er geen mondvoorraad voor
een drietal personen aanwezig zal zijn en biedt ons aan, de kasteleinesse op onze
komst voor te bereiden. De noodzakelijkheid van deze voorzorg is ons dan ook later
gebleken. Er blijft ons geen andere keus, dan 's avonds naar Harderwijk terug te
keeren en te Elspeet een wagentje te laten komen, om ons den drie uur langen weg
terug te brengen. Daarbij komen wij wel langs Staverden, maar 't zal te laat zijn, om
er ons op te houden,
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en te donker, om er iets van te zien, zoodat wij den volgenden dag den afstand
tusschen Harderwijk en Hulshorst en dien tusschen den Zwarten boer en Staverden
ten tweeden male moeten afleggen. Dat is tijdverlies en bezwaart het budget met de
kosten van een rijtuig, terwijl het plan voor den tweeden dag in zoover gewijzigd
moet worden, dat wij nu des avonds van het station E r m e l o huiswaarts keeren,
daar de togt in tegenovergestelde rigting geschieden zal. Op dergelijke misrekeningen
moet men bij een bezoek aan de onherbergzame Veluwe zijn voorbereid. Ernstige
bezwaren leveren zij alleen op, als de tijd al te naauw is afgemeten, of het reisgeld
te krap is berekend, of wel, als het inwinnen van de noodige inlichtingen te ligtvaardig
werd verzuimd.
Een wandeltogt door de schaars bevolkte en weinig bezochte landstreek, die nog
steeds ‘een wilt en bijster land’ moet worden genoemd, vereischt dus eenige
voorzorgen, gelijk hij een goede borst, een' onvermoeiden voet, een opgewekt humeur,
een open oog voor eenvoudig natuurschoon vordert. Maar wie die eigenschappen
heeft en door het weder niet wordt tegengewerkt, die zal niet zonder voldoening op
zijn omzwervingen terugzien.
Het station H a r d e r w i j k ligt tamelijk ver van de stad. 't Is reeds laat in den avond,
als wij er aankomen, en gedurende den rid met den hotel-omnibus zien wij alleen,
dat de weg ten deele door een laan, ten deele tusschen de open velden doorloopt, eer
wij tusschen de huizen over de straatkeijen ratelen. Ook de stad schijnt ons vrij groot
en voorzoover wij in de duisternis kunnen opmerken, zijn er kloeke huizen en
openbare gebouwen. Die gunstige meening wordt geenszins teleurgesteld, als wij
haar met den nieuwen dag in haar lengte en breedte doorkruisen.
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De eerste trein naar Nunspeet vertrekt eerst ten 9.45, zoodat wij wel tijd hebben,
vooraf wat rond te zien in de stad. Maar dan moeten wij toch tijdig bij de hand zijn,
want later hebben wij daartoe welligt de gelegenheid niet meer. Een ligte morgennevel
rust dan ook nog op de zee, wanneer wij haar het eerste bezoek brengen. Niet ver
van ons hotel is het einde van de hoofdstraat en weinig schreden verder komen wij
uit op den stadswal of de kade, van waar wij den grooten waterspiegel zien, echter
nog door een tamelijk breeden uiterwaard van ons gescheiden. Een puinweg leidt
naar het hoofd, waaraan enkele scheepjes liggen en waarop eenige stapels
vischmanden en een paar groote wagens gereed staan, om den verwachten oogst van
het pekelveld in ontvangst te nemen. 't Is er nog zeer rustig. Hier en daar zit of slentert
een menschelijk wezen, natuurlijk loopen er ook eenige honden snuffelend rond,
overigens is er geen beweging te zien, dan het naauwelijks merkbaar rijzen en dalen
der scheepjes op de zachte deining en geen geluid te hooren, dan het flaauwe kabbelen
van het water tegen de palen. Wind is er niet. De weinige vaartuigen, die daar ginds
in den dunnen nevelsluijer te zien zijn, drijven met uitgespannen zeilen, zonder
zigtbaar te vorderen. Roerloos staan de boomen op den wal, wier toppen in het heldere
morgenlicht blinken en aan de blaauwe lucht, die boven de oude muren en roode
daken langs de kade zich welft, is geen wolkje te zien. 't Kan een warme dag worden
op de heide en tusschen de zandheuvels! Maar nu is 't nog heerlijk koel. Het onweder,
dat gisteren heeft gewoed - wij hadden op den Huizer eng 't in deze rigting zien
dreigen - liet een weldadige frischheid achter. En 't is een vriendelijk tafereel daar
op het hoofd, hetzij wij den blik laten weiden over den ruimen waterplas, hetzij wij,
ons omwendende, de buitenzijde der stad overzien en de flaauw geteekende kustlijn
volgen, die aan beide zijden van het groene geboomte der wallen zich uitstrekt, tot
dat zij zich in de nevelen oplost.
Bij onze wandeling door de stad merken wij op, dat zij eenige ruime straten heeft,
met nette woonhuizen, waaronder enkele deftige, aanzienlijke woningen, hoog en
breed, met wapenschilden
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in den gevel, - een er van, blijkbaar eertijds de zetel van een vermogend geslacht, is
tot postkantoor ingerigt. Maar ook schilderachtige Weissenbruchsche zijstraatjes en
achterbuurten zijn er te vinden. De openbare gebouwen zijn van niet veel beteekenis.
Tendeele zijn het eertijds kloosters geweest en de meesten hebben een geschiedenis,
die verhaalt van het wel en wee der stad. Getuigt de groote kruiskerk op het iepenplein,
thans aan de Hervormden behoorende, dat het der bevolking der eenmaal zoo
bloeijende en wakkere koopstad noch aan vermogen, noch aan godsdienstzin ontbrak,
toen dit stevige gevaarte gesticht werd in plaats van de kerk, die in 1415 was
afgebrand, bewaart zij in enkele grafzerken nog de herinnering aan professoren der
voormalige hoogeschool, haar' hoogen zwaren toren verloor zij in Januarij 1797,
toen het schijnbaar nog sterke muurwerk plotseling instortte. Het niet ver van daar
gelegen gymnasium moet in der tijd een groote vermaardheid hebben gehad, daar
het in 1441 door 300 jongelingen van buiten werd bezocht en tijdens den brand, die
't in 1503 met nagenoeg de gansche stad verwoestte, niet minder dan 350 leerlingen
telde. Maar sedert ging het zoo achteruit, dat het omstreeks 1600 zou zijn opgeheven,
als prins Maurits zijn' krachtigen steun niet had verleend. En in haar' naam: d e
N a s s a u s c h e s c h o o l , houdt zij nog de gedachtenis aan haar' vorstelijken
beschermer levendig. Van de hoogeschool, in vroeger dagen de roem van Harderwijk,
is niet veel meer te vinden. 't Gebouw is een magazijn geworden. Het stadhuis moet
een belangrijk archief bevatten. Even als de stads waag ligt het aan een plein, en
evenmin als deze is 't om bouwstijl opmerkelijk.
De meeste lotwisselingen ondervond wel het vrouwenklooster, dat een tijdlang
tot munthuis werd gebruikt en thans de kazerne is. Van de ‘kolonialen’ bespeuren
wij op dezen tijd van den dag nog niet veel. Op straat zien wij hen althans niet. Alleen
achter het ijzeren hek van het ruime voorplein, door het kolossale hoofdgebouw en
de groote vleugels aan de drie overige zijden ingesloten, bespeuren wij de welbekende
grijze jassen. ‘Vergunningen’ telt de stad in menigte, en in den omtrek der kazerne
ontvangen wij
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den indruk, dat het ook aan waschvrouwen van min of meer verdacht gehalte niet
ontbreekt. Maar ook een Te h u i s voor den militair wordt niet gemist, en de
schipbreukelingen op de levenszee, waarvan er niet weinigen aan het Werfdepôt aan
land spoelen, kunnen daar wat beters vinden, dan verderf van lichaam en ziel.
Een groot weeshuis, een R.C. kerk, een fraaije school, in 1877 gesticht, misschien
nog een paar soortgelijke gebouwen, die wij op onze omzwerving voorbij komen,
vertegenwoordigen en bevredigen voorts verschillende behoeften der ingezetenen,
zonder evenwel op den naam van belangrijke bouwgewrochten aanspraak te maken.
Maar al heeft het thans geen taak van beteekenis meer te vervullen, en al boogt het
ook op praal en luister niet, een der eigenaardigste en der schilderachtigste gebouwen
is de oude Ve s t p o o r t , een der beide voormalige zeepoorten, de eenige, die nog
over is van de versterkte toegangen tot de stad. Wij vinden haar aan een plein van
iepen en kastanjes, in verband met hetgeen van de walmuren nog werd gespaard. Zij
maakt zich nog verdienstelijk, door op haar dak een lichttorentje te dragen, maar in
ons oog het meest, door aan Harderwijk een geestig en vriendelijk tafereeltje te
schenken. Vooral van de zeezijde ziet het eenvoudige gebouwtje er aardig uit, met
het witte huisje, door een' kloeken boom overschaduwd en het oude muurbrok
daarnevens en het frissche groen daarachter, terwijl de morgenzon vrolijk op den
witten zijgevel schijnt en het licht krachtig in den open poortboog straalt.
En zijn wij zoo, na onze wandeling door de stad, weêr aan den zeekant uitgekomen,
wij zetten nu aan de buitenzijde der veste onze onderzoekingen voort, langs de met
iepen beplante wallen, nog door de oude, begroeide gracht bespoeld, van waar wij
de zee zien blinken en waar tegen verweerde muren huisjes liggen, als in een nest
van wilgengroen, - in de dreven van het smaakvol aangelegde plantsoen, met de
sierlijke villa, door den garnizoens-kommandant bewoond, - voorbij de breede,
lommerrijke laan, waarin de Zuiderzee-straatweg naar Zwolle loopt, - voorbij de
uitgestrekte stads bleek, waar 't van bezige huisvrouwen krielt;
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zoo besteden wij de morgenuren aan de kennismaking met Harderwijk, dat de
verwachting, die wij er van hadden, verre overtreft en een' gunstigen indruk achterlaat,
wanneer wij er voorloopig van scheiden om onzen togt te aanvaarden, beginnende
met de wandeling naar 't station.
De weg daarheen leidt ons eerst tusschen tuinen, vervolgens door een schoone
laan, een breede, statige lindenberceau, met het uitzigt op de groote stadsweide en
eindelijk, na een open, zonnig eind, tot het punt, waar de stationsweg met zijn
populieren zich afbuigt van den hoofdweg, dien wij nog een eindweegs zich zien
uitstrekken in het lommer, waarin hij zich ten slotte als in een groene schemering
verliest.
Ter bestemder tijd komt de trein aanrollen. Hij stopt voor 't station en neemt ons
op, om ons te N u n s p e e t weêr af te zetten.
Van 't station N u n s p e e t zouden wij terstond den kunstweg naar V i e r h o u t e n
kunnen opwandelen. Dat was zeker 't gemakkelijkst en het veiligst. Wij hadden dan
een hard pad onder de voeten en voor verdwalen geen gevaar. Maar 't zou tevens aan
een' togt door de Veluwe alle poëzij en alle aantrekkelijkheid ontnemen. Een lange,
regte grintweg door de kale heide is onuitsprekelijk vervelend. Bovendien, gingen
wij dadelijk in de rigting der bosschen op weg, dan zagen wij niets van het dorp, dat
op eenigen afstand aan de andere zijde van de spoorbaan ligt. En Nunspeet heeft een'
goeden naam om zijn aanzien en zijn omstreken. Zijn logement is doorgaans des
zomers door familiën bezet en wij hopen daar nog eenige inlichtingen in te winnen
omtrent enkele landgoederen en eenige klassieke hoogten in den omtrek, - de
M y t s t e e , merkwaardig om zijn' wal, zijn zitplaatsen en zijn' waterpoel, welligt
een overoude gerigts- of offerplaats, den b r a n d e n d e n of B u n t m a n s b e r g ,
waar het volksgeloof nog van tijd tot tijd de helsche vlammen ziet, die de moordenaar
in zijn hardnekkige ontkentenis voor zich inriep, den P a a s c h b e r g ,
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waar sinds eeuwen de Paaschvuren brandden. Zoo slaan wij dan den weg dorpwaarts
in en komen op den grooten Zuiderzee-straatweg uit. Nunspeet is nu spoedig bereikt.
Bepaald ongunstig is de indruk niet, maar misschien was onze verwachting wat hoog
gespannen. 't Valt ons althans niet mede. 't Is een eenvoudig, landelijk dorp, waar
het vriendelijk groen der linden menig dak van burger- of arbeiderswoning
overschaduwt en ook de tuintjes voor en nevens de huizen niet worden gemist, maar
dat toch het welvarend en vrolijk voorkomen niet heeft van plaatsen als Voorst of
Twello, waarmede wij 't in onze verbeelding vergeleken hadden. De kerk is nieuw
en onbelangrijk, alleen de toren van baksteen, beneden vierkant, door een' achtkantigen
koepel gekroond, vertoont nog eenige overblijfsels van Romaanschen stijl. Wij zien
geen logement dan een vrij eenvoudige dorpsherberg, die door inrigting of ligging
niet aantrekt, waarmede intusschen niet is gezegd, dat de logés 't er niet zeer goed
hebben. Men kan ten platten lande daaromtrent zeer aangenaam worden verrast,
zooals ons meermalen ten deel viel. Ons ontbreekt de gelegenheid, te Nunspeet
daarvan ondervinding op te doen. Wèl worden wij teleurgesteld in de hoop, er eenige
plaatselijke kennis te vergaderen. De dienstvaardige boerendeerne, de eenige persoon
die wij ontwaren, weet ons niets te verhalen, dan dat de Paaschberg ten behoeve van
de spoorbaan grootendeels vergraven is en dat men de buurschap S o e r e l , die wij
het eerst bezoeken wilden, alleen langs een' zeer zandigen weg kan bereiken, hetgeen
wij ligtelijk aannemen. Ook vernemen wij tot ons leedwezen, dat het juist gisteren
aldaar schapenmarkt geweest is. Wij hadden gehoopt, heden de eenzame buurschap
met haar van ouds vermaarde linde daardoor verlevendigd te zien. Of die linde zelve
er nog prijkt, blijft ons verborgen. Wèl blijkt het, dat de Nunspeter jongelingschap
gaat zwemmen in het meertje, waar de schapen worden gewasschen.
Bij deze inlichtingen bepaalt zich onze oogst. Wij moeten nu verder zelven maar
zoeken en bij gemis aan aanwijzingen achten wij het minder geraden, welligt onzen
tijd te verliezen door een persoonlijk onderzoek naar de landgoederen en landhuizen,
onder
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Nunspeet behoorende, wier namen wij hebben opgeteekend, maar wier ligging, en
wier belangrijkheid vooral, ons verborgen blijft. Zoo scheiden wij maar half voldaan
van het dorp, waarin wij tot ons leedwezen vreemdelingen bleven, om op goed geluk
de barre heidevelden in te gaan.
Aanvankelijk leidt ons de grintweg nog door een bebouwde en bewoonde streek,
langs hakhout en opgaand geboomte, langs dennen en berken, langs boerderijtjes in
het groen en het kale kerkhof. Enkele paden en lanen, aan beide zijden in het hout
zich verliezend, geven zeker gelegenheid tot wandelingen in de bosschen, maar zij
mogen ons niet verlokken, daarheen af te wijken. Zware en forsche stammen, woeste
woudpartijen, die ons in verzoeking zouden brengen, zien wij trouwens ook niet. 't
Is te bespeuren, dat de bodem in de nabijheid van het dorp sedert lang is ontgonnen
en dat hij, hoewel niet volstrekt ondankbaar, toch schraal en dor is. Al is het hier
geen heide meer, de kanten van den weg zijn met erica begroeid. En daar opent zich
een uitzigt op de heide, de onafzienbare heide, waar van verre de gebouwen van het
artilleriekamp op het hoogste punt fantastisch in het schitterend zonlicht blinken de heide, zóó uitgestrekt, dat daar met de nieuwere, ver dragende vuurmonden kan
geschoten worden, zonder vrees om iets of iemand te treffen. Gelukkig zijn in ons
goede vaderland de streken, waar zulke proeven en oefeningen met het geschut
mogelijk zijn, niet overvloedig meer!
Voor 't oogenblik gaan wij de wildernis nog niet in, althans niet de barre, boomen struiklooze wildernis, die zich daar voor ons uitbreidt. Een begroeid pad langs
eikenwal en dennenbosch brengt ons te midden van een eigenaardig woest en
romantisch landschap, met heuvels en dalen, langs wier hellingen wilde gewassen
in rijke verscheidenheid opklimmen, op wier toppen slanke dennen zich krachtig
afteekenen tegen de helder blaauwe lucht, in wier kommen digt en welig groen zich
legert, waar de voet op een beurtelings donzig en veerkrachtig tapijt van mos en
dennennaalden treedt en het oog nu eens in de koele schaduwen, dan weer in het
frissche, glanzende, zonnige lover, straks over het

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

131
indrukwekkende heideveld ziet en de opwekkende geur van thijm en hars alles
doordringt. Dit is inderdaad een uitnemend fraai en liefelijk plekje, ook eenigszins
een wildernis, maar vol leven en vrede. Den weg hebben wij reeds lang vaarwel
gezegd. 't Is ons genoeg, de rigting in gedachten te houden. Wij moeten altijd aan de
spoorbaan uitkomen, en zullen het zandspoor wel vinden, dat, de sporen kruisend,
naar Soerel leiden moet.
Wij komen dan ook na eenigen tijd bij de ijzeren lijnen, die op den verblindend
witten grintgrond zich in onafzienbare verte tusschen de heuvels verlengen. Hier zijn
de hellingen nog met dennen beplant, ginds blinken de naakte duintoppen, de
opgestoven golven der altijd woelige zandzee. Een eindweegs dennenbosch is niet
te versmaden. Ons kaartje wijst den loop van den Soerelschen weg genoegzaam aan
en wij zullen dien wel ergens aantreffen, al zoeken wij nu ook de plaats niet, waar
hij de spoorbaan oversteekt. Dwars door de dennen houden wij de rigting. 't Was
wat vermetel misschien, ons te wagen in de ‘zanden’, den doolhof van heuvels en
dalen, waarin naar de getuigenis van een' onvermoeiden wandelaar door de Veluwe
- den heer H a a s l o o p We r n e r , - slechts de inboorling den weg weet te vinden,
maar het zwerven en zoeken is ons liever, dan het betreden van het aangewezen pad.
Veel kunnen wij er niet bij verliezen. De weg naar Soerel was ons immers ook als
zeer zwaar en zandig afgeschilderd!
De dennenboschjes liggen achter ons. Daar rijzen de dorre, witte zandheuvels op,
afgewisseld door grooter en kleiner dalen, dor en wit als de uitstekende toppen. Diep
zinkt de voet in den lossen bodem weg en slechts hier en daar vindt hij wat harder
grond, waar de wind het ligte stuifzand wegdreef, of heideplanten hun wortels hadden
kunnen hechten. Soms is de verblindende en eentoonige kleur der in onafzienbare
reeks voortgolvende duinen eenigszins verlevendigd door groene struiken en
dennenopslag, en hebben wij in het zweet onzes aanschijns zwoegend een hoogte
beklommen, dan zien wij van verre wat donkere heide en bosch, maar overigens
wanden van zand, scherp afstekend tegen den helderen hemel en de gloeijende
zonnestralen weerkaatsend. Een
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oogenblik verkwikking vinden wij in een oase, waar 't der nimmer rustende natuur
gelukt is, de rustelooze zanden tot stilstand te brengen en de hellingen te tooijen met
grasgewassen en kreupelhout. En dan weêr verder de wildernis in. Hier is eindelijk
een weg, een breed, woest spoor, dat een tijdlang in de goede rigting doorloopt. Maar
als 't gisteren schapenmarkt te Soerel was, dan zouden wij de versche indrukselen
van hoeven verwachten en andere onmiskenbare teekenen, dat nog niet lang geleden
talrijke kudden hierlangs waren getrokken. En niets hoegenaamd kunnen wij
bespeuren, dan een oppervlakte, zóó effen en zóó smetteloos rein, alsof in jaren
mensch noch dier dezen rullen zandweg betreden had. Straks splitst hij zich ook en
wie weet, welke tak de regte zal zijn? 't Is dan ook geen groote teleurstelling, als wij
op eens, wij weten zelven niet hoe, dien weg weêr kwijt zijn. Wij zijn ook buiten
den gordel der zandheuvels geraakt. Een onmetelijk heideveld breidt zich uit. Nevens
ons, ter regterzijde, op vrij grooten afstand, rijst een dennenbosch op, als een scherp
afgesneden muur uitloopend in de vlakte. Aan den horizon schemeren blaauwe
bosschen en wat naderbij, maar toch altijd nog ver van ons, ontwaren wij een rood
steenen huis, eenzaam en kaal en daardoor, als het eenige uitstekende punt, duidelijk
zigtbaar. Als dat Soerel is, waar is dan de linde, die ‘den reiziger door de naakte
Veluwsche velden tot baak verstrekt?’ Waar de herberg met stallen en bijgebouwen,
die zooveel koppelpaarden bergen kunnen? Den indruk van een buurschap, of althans
van een deftige hoeve, geeft het huis daar ginds van hier gezien niet. Of staat die
woning misschien aan den weg van Soerel naar Vierhouten? Waar zijn wij? Dit
schijnt ontwijfelbaar, dat wij in de woestijn zijn verdwaald en te veel Zuidwaarts
zijn uitgekomen, al kunnen wij niet gansch de rigting hebben verloren. Naar onze
berekening moet Vierhouten achter of in het bosch daar nevens ons liggen. Maar van
hoeve of schaapskooi of bouwesch of weg, van iets, dat de nabijheid van een
woonplaats van menschen aanduidt, ontwaren wij schijn noch schaduw. Zie, daar
beweegt zich iets op de heide. Daar komt te goeder ure een menschelijke gedaante
aanstappen, met dien vasten, stevigen tred, die den
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Veluwenaar zoo rustig en snel zijn onafzienbare velden doorwandelen doet. Hij komt
onzen kant uit. Laat ons oppassen, dat hij ons niet ontsnapt. Wie weet, in dit land
der geheimen en der verrassingen, waar hij soms plotseling als een luchtverheveling
kan verdwenen zijn! Het blijkt ons, dat het een boer uit Nunspeet is, die zijn op een
paar uur van het dorp geplaatste bijenkorven eens gaat bezien. Zulk een wandelingetje
is voor hem een beuzeling. De zoon der heide ziet tegen een eindje loopen niet op.
Ontmoeten wij dezen avond niet een' man, die een' weg van drie uur heen en drie
uur in het donker terug niet te lang vindt, om bij d e n Z w a r t e n b o e r een borreltje
te drinken? Leeren de kinderen 't niet reeds vroeg, als zij, uit de afgelegen hutten en
buurschapjes, in zomerhitte en winterkoû de school bezoeken?
Waar Soerel eigenlijk ligt, kunnen wij van onzen vriend niet zoo regt te weten
komen. 't Moet nog wel ‘een half uur’ van hier zijn te zoeken. Nu, een Veluwsch
half uur is ons wat kras, om het te besteden aan het bezoek van een plaats, die door
haar ouderdom eerwaardig is - reeds in 996 moet haar naam worden vermeld - die
als een grafelijk jagthuis eenmaal tal van vrolijke gasten tot zich trok, die door haar
ligging aan den voet der Woldbergen misschien aantrekkelijk, door de ontginningen
in haar' omtrek belangrijk kan wezen, die, toen de Harderwijksche paardenmarkt
bloeide, als pleisterplaats voor talrijke paardenkoopers met hun honderden viervoeters
van beteekenis was en 't nog om haar schapenmarkt is, maar ons nu toch te ver uit
den koers blijkt te liggen, om over haar den grooten omweg naar Vierhouten te
nemen. Die buurschap daarentegen is ‘vlak bij’, zooals de boer ons verzekert.
‘Dadelijk, na de kop van de bosch’ zullen wij de schaapskooijen zien. Zoo nemen
wij afscheid van den eenzamen wandelaar, die met reuzenschreden zijn' weg over
de ongebaande heide vervolgt, en wenden ons allereerst naar ‘de kop van de bosch.’
Het geboomte is bereikt, al had ons de afstand korter geschenen, dan hij werkelijk
was, - men bedriegt zich op deze heidevelden in de afstanden zoo ligt. - Waar zijn
de schaapskooijen? Het bosch is veel breeder dan wij hadden gedacht en waar
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ook zijn stammen eenige open ruimte insluiten, dak of schuur is niet te vinden. Maar
eindelijk ligt dan nu het bosch toch weêr achter ons. Ons oog doorvorscht de ruimte
nevens zijn' zoom. Heide is 't, zandheuvels zijn 't, geen spoor van de schaapskooijen.
Zij konden ons toch in het bosch onmogelijk ontgaan zijn. Wat nu? 't Is weêr dezelfde
wildernis; hoogten, laagten, zandpannen. Er blijft ons niets anders over, dan maar
getroost voorwaarts te gaan. Ten laatste moet Vierhouten toch wel in 't gezigt komen.
En zoo is het ook, maar wij hebben een proefje gehad, wat het Veluwsche ‘dadelijk’
beteekent. Daar staan weêr dennen en berken, daar is een weg, en aan 't einde van
het spoor onder de hooge stammen en de breede naaldkroonen, overzien wij een
liefelijk landschap, te vriendelijker door zijn tegenstelling met de woeste natuur er
om heen. Daar ligt de ruime bouw esch, met de bruin geteerde wanden en de rieten
daken der schaapskooijen aan den zoom. Daar prijkt het welig groen van hakhout
en opgaand geboomte en nevens een kloeke laan vertoont zich de beschaduwde
hoeve. Hier en daar steken nog enkele andere woningen tusschen en boven het
houtgewas uit en de verre, boschrijke heuvels op den achtergrond zijn door ontgonnen
en beplante velden aan de buurschap verbonden.
Zulk een verrassend gezigt vergoedt in ruime mate den moeijelijken zwerftogt
door de woeste, verlaten zanden, die toch ook weêr door de eigenaardige
landschappen, die hij te zien geeft, door de ongewone inspanning, die hij eischt, door
de verrassingen, die hij bereidt, ter afwisseling van het alledaagsche reisgenot zijn
magtige aantrekkelijkheid heeft. Met vreugde begroeten wij de teekenen van de
nabijheid van menschen en van hun vlijtige, onvermoeid volhardende zorg, de
wildernis aan zich onderwerpend, den schralen grond zijn vruchten afdwingend,
leven brengend in de doodsche eenzaamheid.
Reeds sedert eeuwen is trouwens Vierhouten waarschijnlijk bewoond en bebouwd.
Men meent althans in dien naam de vertaling en dus de herinnering te vinden van de
Q u a t u o r F o r e s t a e (vier bosschen, holten of houten), waarin graaf Wichman
in de 10de eeuw vier aandeelen aan het klooster te Elten geschonken
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had, nevens menige andere gave uit zijn rijk en ver verbreide bezittingen, - giften,
in het jaar 996 door zijn dochter Adela en haar' man Balderik der abdij bestwist, maar
door keizer Otto III bevestigd. S t e e n r e w a l t , M o f f e t , W i c h e i m u l o en
S u b o i r t heetten zij. De ligging van Moffet schijnt nog aan te wijzen. Het wordt,
waarschijnlijk teregt, gehouden voor het groote Moffetbosch, dat zich tusschen
Wageningen en het Ederbosch uitstrekte. In Steenrewalt meent men S t e v r e w a l t ,
dat is het bosch van Staveren, of Staverden, te herkennen, maar S t e e n r e
(Steenderen) is ook een zeer oude plaats, en het bosch zou in die rigting gezocht
kunnen worden, al ligt Steenderen zelf niet op de Veluwe. De beide anderen zijn
onbekend. In elk geval zou dan toch de tegenwoordige buurschap Vierhouten niet
meer dan een klein gedeelte uitmaken van die vier bosschen, verondersteld dat zij
een zamenhangend geheel hebben gevormd.
Zooveel is zeker, dat een groot deel der Veluwe eenmaal met bosch was bedekt.
Van de Zuider grenzen af tot Ermelo ten W. en Terwolde ten O., vinden wij in oude
bescheiden of nog bewaarde plaatsnamen de bewijzen van grooten rijkdom aan hoog
of laag hout, ook in de streken, waar thans de heidestruik wast of het stuifzand alles
bedekt. Woest en eenzaam zullen de vaak drassige wouden wel zijn geweest, schaarsch
de woningen der menschen, maar het landschap droeg dan toch een' gansch anderen
stempel dan thans en ook de sporen eener vroegtijdige bewoning der Veluwe
ontbreken in geenen deele. Ook in de verlaten wildernis, die wij doortrokken, moeten
enkele heuveltoppen de blijken vertoonen, dat er eertijds offer-plegtigheden gevierd,
of gerigten gehouden werden; en niet ver vandaar zijn welligt nog de groote, op
gelijken afstand geplaatste steenen in de nabijheid van waterkommen te vinden, die
evenzeer van menschelijken arbeid getuigen, als de met keisteenen bevloerde weg,
die wat meer Noordelijk, niet ver van het tegenwoordige station E l b u r g - E p e ,
onder de buurschap Aperlo in 1837 werd opgegraven.
Hebben wij, welbehagelijk in 't verkwikkend lommer neergevleid, een oogenblik
geluisterd naar de stemmen, die fluisterend,
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vaak onduidelijk, afgebroken en verward, maar toch niet altijd onverstaanbaar van
het grijs verleden spreken, wij willen ons thans opmaken om te zien, wat het
tegenwoordige ons in het aloude Vierhouten te aanschouwen geeft. Ons eerste bezoek
brengen wij aan den boer, wiens vriendelijk overschaduwde woning ons voor 't
oogenblik het meest aanlokt door de kans, om er een stuksken brood en een dronk
waters uit de put te vinden, misschien zelfs wel een ei van zijn hoenders, een glas
melk van zijn koe. 't Is reeds vrij ver over den middag en ons vroegtijdig ontbijt te
Harderwijk behoort reeds zoo lang tot het verledene, dat eenig voedsel niet onwelkom
zou zijn. Ook is 't niet te ontkennen, dat de lange wandeling door zand en heide
dorstig maakt. Norsch en onvriendelijk is het boerengezin in de hoeve niet, maar rijk
voorzien blijkt hun voorraad niet te wezen. Brood hebben zij niet te missen, eijers
zijn er niet te bekomen, maar wat melk kunnen zij ons verschaffen. Ook zijn zij in
woorden niet overvloedig. De afzondering, waarin zij dag aan dag, jaar op jaar leven,
schijnt hun het spreken te hebben afgeleerd. Waarover zouden zij ook praten, dan
over akker en kudde, de paar honderd menschen - de talrijke kinders er bij gerekend
- hun dagen doorbrengend in de buurschap van een vijfentwintig of dertig, nog
tamelijk wijd verspreide huizen, te midden der uitgestrekte heiden, van den morgen
tot den avond werkend op den schralen akker, of arbeidend in het stille bosch! Hun
naaste buren wonen in Gortel, in Elspeet, in Nunspeet. Op Zondag of een
schapenmarkt komen zij buiten den kring hunner buurschap, maar overigens is
Vierhouten hun wereld, waar zij geboren worden en sterven. Geen wonder, dat zij
den vreemdeling den indruk geven van schuwheid en dofheid, en dat het gesprek
onder den zeer bescheiden lunch zoo regt niet vlotten wil, als op alle vragen geen of
op zijn hoogst een éénlettergrepig antwoord volgt. 't Schijnt ook wel haast, of zij ons
niet al te best vertrouwen en op hun hoede meenen te moeten zijn tegen de ‘heeren’,
van wie zij niet begrijpen, wat die toch in hun afgezonderde woonstede te zoeken
hebben. Niettemin, voor kinderroovers zien zij ons blijkbaar niet aan. Een der
dochterkens geven zij ons
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mede, om ons op weg naar Gortel te helpen. Dat doet zij ook trouw en naauwgezet,
maar 't gelukt ons evenmin, deze jeugdige bloem der Veluwe aan het praten te
brengen, zelfs niet over zoo uitlokkende onderwerpen als vriendinnetjes en schoolgaan
en Nunspeter kermis. De buurschap zelve, langs wier hooggelegen akkers en half in
't houtgewas verscholen woningen en hoeven zij ons over een aantal slingerende
zandwegen leidt, is tamelijk uitgestrekt. Goed bebouwd en zorgvuldig onderhouden
zijn de bouwvelden en vriendelijk is er het eenvoudig landschap. Iets merkwaardigs
ontdekken wij er echter niet en bosch is er ook nog niet te vinden, wanneer wij
daaronder verstaan, een digt en zamenhangend woud van hoog geboomte. Maar van
ouds her werd ook het akkermaalshout en het rijshout te regt tot de bosschen gerekend
en als het iemand teleurstelt, dat Vierhouten hem geen woeste woudpartijen en geen
trotsche woudreuzen te aanschouwen gaf, hij mag de buurschap niet beschuldigen,
alsof zij zich een' naam had aangematigd, die haar niet toekwam.
Werkelijk ‘een bosch’, zooals wij 't verwachten, is het wat wij daar ginds nog op
eenigen afstand voor ons zijn donkere kroonen zien opheffen boven het lagere hout
op den voorgrond, wanneer onze geleidster ons gebragt heeft op den grintweg, 't
verlengde van den kunstweg, die thans Vierhouten met den grintweg van Nunspeet
op Elspeet verbindt en die waarschijnlijk bestemd is, tot Gortel te worden
doorgetrokken. Bij gebrek aan waterwegen in de Veluwe is er groote behoefte aan
harde wegen, tot vervoer van wat bosch en akker oplevert en van de mestspeciën,
die de schrale grond zoo dringend noodig heeft. Wat beteekent de lading van wagen
of kar, door het hijgend voorspan met moeite voortgesleept door het vaak bijna
ondoorwaadbare zandspoor, dat bovendien niet zelden nog belangrijk klimt!
Daargelaten nog, dat het een erbarmelijk plagen van menschen en dieren is, wat
worden de prijzen der producten gedrukt en die der benoodigdheden bezwaard door
de hooge werkloonen of het tijdverlies, aan 't vervoer langs die zandwegen verbonden!
Geen wonder, dat de Veluwe nog zoo achterlijk is en zoo achterlijk ook haar
bevolking,
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tot harden, slaafschen arbeid genoodzaakt voor een karig stuksken brood, wèl in het
zweet des aanschijns gewonnen! Vergeleken bij zijn' Gortelschen buurman, leeft de
Vierhouter in de bewoonde wereld. Hij heeft althans een' grintweg.
Dat woord ‘buurman’ is natuurlijk op te vatten in den Veluwschen zin. Wij zijn
nog niet te Gortel. Daarmede is minstens nog wel een uur, en een goed uur ook,
gemoeid. Dwalen kunnen wij niet meer, althans niet totdat wij het bosch hebben
bereikt, want de weg loopt er regt op aan en wijst zich van zelf. Hoe het in het bosch
zal zijn, of 't ons gelukken zal, de boschwachterswoning te vinden, dat is een andere
vraag, wier oplossing wij aan de toekomst moeten overlaten.
De grintweg gaat al spoedig weêr in het zandspoor over. Ons deert het niet. Er
loopt wel een hard pad voor voetgangers naast en wordt dat van tijd tot tijd
afgebroken, als wandelaars mogen wij over wat rullen zandgrond niet klagen. Ook
is het zandspoor beter in overeenstemming met het karakter van het landschap, al is
er groot verschil tusschen een' grintweg, die zich tusschen bebouwde velden en
boschjes slingert en een', die als een kaarsregte lijn door woeste, eenzame heiden
voortloopt.
De heide is hier grootendeels ontgonnen. Wel overzien wij ter regter- en linkerzijde
van ons pad nog menigmaal haar' golvenden purperen bodem, maar zij zelve blijft
toch op eenigen afstand. Als wij de nu ledige of met wintervruchten begroeide
korenakkers en de boekweitvelden der buurschap met hun verkleurende bloesems
en hun roode stengels, in begroeide wallen en met boschjes omzoomd, achter ons
hebben, dan gaan wij tusschen aanplantingen van jonge, welig wassende dennen en
akkermaalshout, wier frisch groen krachtig en kleurig afsteekt bij den witten grond,
de bruine stapels takkebossen, de donkere, glimmende struiken der boschbessen, die
hun tapijt over den bodem weven, afgewisseld door de fijne paarsche klokjes en
kelkjes der erica's. Nu en dan loopen breede zandsporen ter zijde af en waar zij
uitkomen in de heide, openen zich ruime vergezigten. Soms spreiden kloeke eiken
en beuken hun schaduw over ons pad, of rijzen
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er bosschen nevens op van hooge, slanke dennen, tusschen wier digt opeen geplante
stammen de heldere hemel tintelt, of wier rijzige zuilen met hun blaauwgroen
naaldloof scherp uitkomen tegen de malsche zonnige tinten der jonge beuken en
berken en den als goudgebronsden grond, waarop de zonneglanzen spelen. In
weelderigen overvloed bedekken wilde planten en bloemen de hooge wallen, de
steile kanten, de diepe greppels. 't Is een eenzame, eenvoudige weg, die ons, een
weinig klimmend, een weinig dalend, naar Gortel leidt, maar door zijn ernstige en
toch vriendelijke schoonheid boeit hij ons en hoe verder wij komen, des te forscher
wordt het hout, des te rijker begroeid de ondergrond, des te schooner het
boschlandschap om ons heen. Een wilde zonderlinge woudpartij is 't, waarheen de
slingerende weg langs trotsche dennengroepen afdaalt, waar vreemd opgewassen
tronken en uit éénen wortel opschietende stammen fantastisch door elkander zijn
gemengd en niet ver van daar zien wij aan onze linkerhand een' grooten, diepen kuil
in het bosch, met dennen en opslag gevuld, een van die eigenaardige dalen, gelijk
het S o l s c h e g a t , dat wij voor eenige jaren bij D r i e hadden ontmoet, waaraan
op de Veluwe de overleveringen van oude offerplaatsen en van zwervende Heidens
zijn verbonden. Deze geheimzinnige kom wekt dan ook onwillekeurig de gedachte
aan een' schuilhoek van die gevreesde en alom verjaagde landloopers op en
waarschijnlijk vergissen wij ons niet, wanneer wij meenen, hier den B o m m e l s of H e i d e n k u i l te vinden, onder Vierhouten behoorende, die in den omtrek een
zekere vermaardheid heeft.
De streek, die wij tot dusver doorwandelden, sedert wij die buurschap verlieten, moet
vermoedelijk nog tot het Vierhouterbosch gerekend worden. Zij is althans door een
kleine strook heide van het volgende bosch gescheiden. Enkele plaggenhoopen zijn
de eenige teekenen van leven in de eindelooze ruimte daarnevens
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ons, die te meer ons treft, omdat in den laatsten tijd het uitzigt door het hout was
begrensd.
Weldra zijn wij weêr in het bosch - het groote, groene, frissche bosch. Wat
krachtige beuken en eiken groeijen daar in overvloed. Wat forsche groepen van
kloeke stammen en breede, volle kroonen rijzen er op uit de steile, met heidekruid
bewassen kanten langs den weg, uit de met boschbessen bedekte of met veelkleurige
wilde bloemen getooide gronden. Hoe straalt de zonnegloed door de openingen in
de digte loofgewelven op den bruinen, met donzig fluweel mos geschakeerden bodem,
op het witte voetpad, op het fijn grijze zandspoor, met randen van gras en erica's
afgezet. Hoe stout verheffen zich de hooge toppen boven de golvende lijnen van het
akkermaalshout. Wat liefelijke of indrukwekkende uitzigten openen zich nu en dan
in de lommerlijke zijlanen. Hoe wisselen het tintelend licht en de koele schaduw zich
af. 't Is inderdaad een heerlijk bosch. Prachtig is er de grond, statig en gezond het
geboomte. Een ‘maagdelijk’ woud is het niet. 't Is een dier bosschen, aan een aantal
particulieren in onverdeelden eigendom behoorende, waar blijkbaar goed de hand
aan wordt gehouden, waar de houtteelt met kennis en zorg wordt behartigd. Woeste
partijen, waar doode stammen staan bleven of nederstortten te midden der levenden,
wassend waar en zooals de onbedwongen natuur het wil, vinden wij hier niet. Maar
toch ook niets kinderachtigs en gekunstelds. Een grootsch en plegtig bosch blijft het
en niet geraden zou het zijn, het gebaande pad te verlaten of zelfs een der zijlanen
in te slaan, om op goed geluk te gaan rondzwerven. In de 900 bunders groote
uitgestrektheid zou 't gevaar voor verdwalen geenszins denkbeeldig zijn.
Geruimen tijd leidt ons het breede, schilderachtige karspoor midden tusschen het
hout. Dan loopt het langs den zoom. Aan onze regterhand blijven de forsche stammen
den heuvelrand bedekken, gelijk zij voor ons en achter ons de golvende hoogten
kroonen en langzaam met trotsche lijnen afdalen langs de zacht glooijende helling.
Links overzien wij de ruime vlakte, zich verliezend in het blaauw verschiet. Daar
ligt weêr de groote, ernstige
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heide, op den voorgrond met witte zandduinen en donkere dennengroepen
geschakeerd, en waar de uitloopers van het bosch zich in de purperbruine, krachtig
verlichte heide verliezen, daar steken in de verte de ranke torens van E p e en
H e e r d e hun spitsen op boven den gordel van hout, die haar omzoomt. Een groot,
wit huis vormt als het middenpunt van dit schoone panorama en daar achter schemeren
de gebouwen van het artilleriekamp op den hoogen heuvelrug, die als verreweg het
hoogste punt in het Noordelijk deel der Veluwe, op uren afstands de aandacht trekt,
zoodra geen houtgewas of digt nabij gelegen verhevenheden van den grond hen voor
het oog verbergen. 't Is een prachtig vergezigt en te schooner wordt het landschap
door den wonderbaar rijk begroeiden ondergrond, die een der eigenaardigheden is
van het Gortelsche bosch, terwijl de plaggenkar met het witte paard, die daar ginds
langs het zandspoor aan den voet der kloek omhoogstrevende breed getakte eiken
nadert, als opzettelijk verschijnt, om wat leven te brengen in dit heerlijk tafereel.
De geleider van de kar is de eerste mensch, dien wij ontmoetten, of zelfs maar van
verre zagen, sedert wij van het Vierhouter deerntje afscheid namen. Hij en zijn paard
waren zelfs, behalve de gonzende insecten, de eerste levende wezens, die wij
bespeurden. 't Is stil, doodstil, in de bosschen. Wij herinneren ons niet, een' enkelen
vogel te hebben gezien, of althans het hameren van den specht, het kirren van de
houtduif, het krassen van een kraai te hebben gehoord, zoo wij al geen wildzang in
de takken hadden mogen verwachten. Wild is er genoeg, ook herten houden er zich
in grooten getale in op, maar alles is in de diepste rust. Zelfs geen vlugtige
verschijning, geen haastig ritselen, verraadt hun tegenwoordigheid. Hadden wij
gehoopt, door eenige openbaringen van het belangwekkende dierenleven in de
woudeenzaamheid te worden verrast, dan zouden wij teleurgesteld zijn.
Behalve om de wille zijner verschijning zelve, is zijn komst ons aangenaam, omdat
wij van hem eenige aanwijzing hopen te bekomen omtrent de ligging van ‘den
boschwachter’. Met meer goeden wil dan goeden uitslag, tracht hij 't ons duidelijk
te maken
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en meer dienst hebben wij van een' handwijzer, die een weinig verder een zijlaan als
‘w e g n a a r h e t b o s c h h u i s ’ aanduidt. Dien weg slaan wij in, terwijl het spoor,
dat wij tot dusver volgden, langs den zoom van het bosch voortloopt. Weêr zijn wij
in het digte, volle, frissche groen, weêr omringt ons het bosch met zijn majesteit. 't
Zijn weêr forsche stammen, krachtige lichtspelingen op den begroeiden grond, koele
schaduwen onder het weelderige bladerendak; 't zijn weêr lanen en paden, her- en
derwaarts leidend. Alleen in zoover is het karakter van het bosch eenigszins veranderd,
dat wij hier, meer dan vroeger, tusschen de stammen en aan 't eind der lanen, die wij
ter linkerhand houden, de heldere lucht zien blinken, ten teeken, dat aan die zijde de
grens van het bosch moet liggen. Ook is hier doorgaans het hout nog hooger, er zijn
ook meer open plekken en boschpleintjes en de paden zijn er breeder en
menigvuldiger. Dit een en ander schijnt wel de nabijheid der boschwachterswoning
aan te kondigen. Maar waar ligt zij? Zoo vaak een dwarslaan onzen weg kruist staan
wij voor de vraag: ‘waar nu heen’? De breedste weg, - de hoofdweg - is in den regel
het veiligst, maar als hij in meer dan één' tak zich splitst, en beiden even breed zijn,
wat is dan de regte? Vruchteloos zien wij naar een huis, of naar een' tweeden
handwijzer uit en wij begrijpen, waarom 't ook moeijelijk was, ons den weg naar den
boschwachter aan te wijzen. Op goed geluk moeten wij maar dat pad inslaan, dat
ons om een of andere reden de voorkeur schijnt te verdienen, en het best zal welligt
zijn, ons niet te ver van den zoom van het bosch te verwijderen. Misschien krijgen
wij dan wel eenig uitzigt, dat ons verder voorthelpt. Zoo naderen wij weêr een open
plek, van waar wij nogmaals het witte huis met zijn' toren in de heide zien schitteren,
en weldra wordt het hooge hout nu wat ijler, het pad nog wat breeder. Daar zien wij
in de laagte, deels in 't geboomte, deels in de velden, eenige verspreide huizen. Dat
moet de buurschap G o r t e l zijn. En daar ligt op den heuvelrand voor ons een net
steenen huis, met roggeschelven en schuur en een' tuin in een goed onderhouden
haag. Wij hebben gelukkig den boschwachter
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ontdekt en onder de ruime veranda achter zijn woning genieten wij eenigen tijd een
welbehagelijke rust, onder 't genot van een verkwikkend glas bier, dat de vrouw des
huizes ons verschaffen kan.
't Was een heerlijke wandeling door het woud en 't is een heerlijk plekje, waar wij
neerzitten. In de hoofdzaak is het landschap hetzelfde, als wat wij eenigen tijd geleden
aan den woudzoom overzagen. Maar 't is wat meer begrensd door de uitloopers van
het bosch aan wederzij, die een ruime vlakte insluiten. En 't is ook wat levendiger,
door de bouwakkers, die de langzaam afloopende glooijing bedekken en de huizen,
daarin gelegerd. Ook zijn van hier de bosschen, de heuvels en de torens daar ginds
wat beter te onderscheiden. Regt voor ons rijst ver op den achtergrond de hooge,
kale heuvel met de roode gebouwen op zijn' top en als aan den voet daarvan ligt in
zijn bosch het groote, witte huis. Wij vernemen nu, dat het To n g e r e n is, een
landgoed en buurschap, onder E p e behoorende, het eigendom der ‘professoren.’
Dat is nu niet zoo op te vatten, alsof 't een bezitting ware van alle hooggeleerden in
ons vaderland gezamenlijk, een uitspanningsoord in hun vacantiën, een toevlugtsoord
misschien, als zij de fatale 70 achter zich hebben. ‘De professoren’ zijn hier de beide
heeren R a u w e n h o f f , hoogleeraren te Leiden en te Utrecht, en Tongeren is hun
familiegoed, waar ook het familiegraf is. Het hooge gebouw, dat in wijden omtrek
zigtbaar is, is blijkbaar nieuw of vernieuwd, maar het landgoed zelf is van hoogen
ouderdom. Was wel niet hier, maar bij Raalte in Overijsel, de villa T u n g u r o n te
zoeken, waar koning Otto I in 956 en 959 een achttal hoeven aan het
Maagdenburgsche klooster schonk, op de Veluwe lag, naar het schijnt, het
To n g e r l o , dat bisschop Ansfried tusschen 995 en 1010 der Utrechtsche St.
Maartenskerk afstond, en in 1025 gaf koning Conrad II aan zijn' getrouwen Werner
de goederen, aan hem vervallen in het graafschap van Balderik, waaronder een hoeve
in T u n g e r e n in de gouw Feluwa.
Het Gortelsche bosch wordt nog voortdurend door ontginning en aanplant vergroot.
Behalve het oude, hooge hout zien wij dan ook jongere partijen, vooral wanneer wij
onzen togt voortzetten
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naar E l s p e e t , een eind weegs begeleid door den boschwachter, die ons, langs
allerlei paden en lanen, op den goeden weg brengt. Wij komen dan ook de kweekerij
voorbij en hebben nu het schoonste gedeelte van het bosch gezien. Wel ontbreekt
het ook hier aan zwaar geboomte niet en treft ons nog steeds de prachtig begroeide
grond, reeds door de stralen der late namiddagzon getint, maar 't is vooral
akkermaalshout, wat den boventoon voert, rijzend en dalend met de golvingen der
heuvels. Allengs talrijker worden de open plekken en de uitzigten op de heide.
Eindelijk hebben wij de grens van het woud bereikt, en nu gaat het weêr regtuit door
het barre, zonnige veld, allengs den hoogen rug beklimmend. Tal van groote
houtstapels zijn langs het zware zandspoor geschaard, wachtend op de karren die
hen vervoeren moeten, hun bestemming te gemoet. Daar boven op den heuvel is 't
weêr een ruim, indrukwekkend uitzigt. Rondom ons breidt de heide zich uit, voor
ons begroeten wij het torenspitsje van E l s p e e t , even uitstekend boven het fijne
groen van het bosch, dat in teeder bruin en blaauw als wegsmelt. Van verre
onderscheiden wij de donkere massa's der Vierhouter, Leuvenumsche, Speulder en
Soerensche bosschen, in wijden kring den horizon begrenzend, en achter ons de
breede, statige lijnen, waarmede het Gortelsche bosch de heuvelen kroont. Daar ligt
over dit alles een wonderbare gloed. Hoe krachtig en harmonisch zijn de tinten,
waarmede de reeds dalende zon alles overgiet. Wat verheven rust ademt het stille,
grootsche landschap om ons heen. Wat toovermagt heeft toch de eenzame Veluwe,
voor wie een oog heeft om de heerlijkheid van haar ontzagwekkende ruimte te zien.
Maar de verwachting of de herinnering van zulke treffend schoone tafereelen moet
dan ook veel goed maken. Te loochenen is het niet, dat het rijke genot menigmaal
niet dan met moeite wordt gevonden. Elspeet hebben wij wel voor ons gezien, maar
dit is nog niet het zelfde, als het reeds nagenoeg te hebben bereikt. De weg daalt
weêr. En welk een weg is het! Een zandzee, waarin de voet wegzinkt, waar de zon
onmeedoogend brandt, eentoonig en vervelend lijnregt voortkruipend tusschen de
hooge heidekanten, die alle uitzigt wegnemen en het frissche koeltje
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onderscheppen, waar struik noch plantje groeijen wil en niets te zien is, dan de diepe
gleuven, door het afstroomend regenwater uitgespoeld en de talrijke prenten van
herten, er ingedrukt. 't Is reeds voor ons, wandelaars, een zuur eind weegs. Wat moet
het zijn voor de paarden, als zij door deze woestijn de met hout beladen karren hebben
voort te slepen!
Eén troost is er. Al is, naar Veluwschen trant, de afstand tusschen den heuvelrug
en het Elspeter bosch grooter dan hij scheen, met iedere schrede naderen wij toch
zijn groene gewelven en zijn verkwikkend lommer. Ook aan een' Veluwschen
zandweg komt een einde en wij gaan weêr tusschen de frissche houtwallen door.
Voor zoover wij kunnen oordeelen naar hetgeen wij zien, kan het Elspeter bosch in
schoonheid bij het Gortelsche niet halen. Er is veel hakhout en nog jong plantsoen,
maar het hooger geboomte wordt er toch niet gemist. Vooral ter zijde van den weg
schijnen fraaije boschpartijen te zijn en was het niet reeds zoo laat op den dag, wij
zouden gaarne een der zijlanen zijn ingeslagen, om wat dieper door te dringen. Nu
wenschen wij in de eerste plaats het dorp op te zoeken. Men heeft ons gezegd, ‘zoodra
gij het bosch uit zijt, zijt gij te Elspeet.’ Maar op dat ‘zoodra’ stellen wij niet veel
vertrouwen meer en wij zijn bovendien het bosch nog niet uit. Een niet ongeoorloofd
verlangen naar eenig voedsel begint zich te laten gelden, sedert ons zeer vroegtijdig
ontbijt te Harderwijk en den niet onbelangrijken marsch na dien tijd afgelegd, waarbij
de zegeningen van de linkerhand maar zeer matig vertegenwoordigd waren. Het
blijkt ons dan ook, dat wij ons niet misrekend hadden. Het dorp blijft zich nog altijd
schuil houden en als wij het bosch weêr verlaten, is er niets van te bespeuren. Wij
komen uit op een' fraaijen, lommerrijken dwarsweg langs den zoom van het woud.
Daar staat een handwijzer, die links naar E l s p e e t , regts naar V i e r h o u t e n wijst.
Niet ver van hier moet dus het D i d e n d a l liggen, waar misschien nog grafheuvels
worden gevonden in het heideveld, en het K a t t e n g a t , dat steenen gereedschappen
en urnen oplevert. Maar ons doel ligt in de tegenovergestelde rigting. Wij blijven
vooreerst
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nog in het hooge, statige hout, door eikenwallen en schaarbosschen afgewisseld, van
wegen doorsneden en met stapels takkenbossen gestoffeerd. En nu gaat de zandweg
in een' grintweg over. Als wij een' hoek omslaan komen wij op een uitgestrekte,
hooggelegen vlakte. 't Is de korenesch van Elspeet. Daar omheen zijn huizen en
schuren gelegerd. Daar, aan het einde, misschien nog een goed kwartier van ons af,
rijst ook de kerk te midden der woningen op. Vriendelijk en vrolijk is het landschap
met zijn boschjes, zijn geboomte, zijn akkers en zijn rieten daken, als van een' kring
van heuvels en bosschen omringd en na een tamelijk warme wandeling over den
esch, waarop wij den Heidenkuil in het akkermaalsboschje, als de K i n d e r h e g g e
bekend, niet opmerken, vinden wij de dorpsstraat met kerk en school en pastorie en
met de eenvoudige, maar nette herberg onder de linden, wier gulle kasteleinesse
reeds lang naar de haar aangekondigde gasten had uitgezien.
Wij hadden reden, ons geluk te wenschen met het gunstige toeval, dat onzen vriend
den handelsreiziger dezen morgen tot onzen bode had gemaakt.
Wie onverwacht in Elspeet aankomt, kan op een' maaltijd niet rekenen, want d e
Z w a a n is buiten den tijd der drijfjagten in het bosch op de ontvangst van reizigers
niet ingerigt. Een logement is het dan ook niet meer, tenzij misschien voor een' enkele,
die door voorafgaande kennisgeving moeder B u s s e n b r o e k in de gelegenheid
heeft gesteld, haar maatregelen te nemen, gelijk zij dan nu ook gezorgd heeft, dat de
uitgevaste wandelaars niet hongerig behoeven op te staan van den disch.
Vroeger was er zeker meer doortogt van vreemdelingen. De postweg van
Harderwijk op Deventer liep er door heen en hier, op drie uur afstand van Harderwijk,
op nagenoeg gelijken afstand van Apeldoorn, was de natuurlijke pleisterplaats. Thans
is Elspeet wel door grintwegen aan beide plaatsen, even als aan Nunspeet, en, langs
het Uddelermeer, met Garderen en Nieuw Millingen verbonden, wel komen er
rijtuigen van heeren en landbouwers, boerenwagens en vrachtkarren door - dan wordt
zeker d e Z w a a n
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niet voorbijgegaan - maar een hotel of café-restaurant zou er toch bezwaarlijk kunnen
bestaan.
't Is een eenvoudig, landelijk dorpje en was er op logies te rekenen, dan zou 't
geenszins ongeschikt zijn als plaats van oponthoud voor een paar dagen, als
middelpunt van eenige wandeltogten op de Veluwe. 't Maakt een' vriendelijken
indruk. De huizen zien er net en goed onderhouden uit, zooals zij daar, allen
afzonderlijk in hun met hagen afgesloten tuinen, langs de wegen liggen. Er zijn fraaije
vergezigten van het hooggelegen kerkhof, van den uitgestrekten esch en elders in
den naasten omtrek, het groote bosch is niet ver verwijderd en aan gelegenheid tot
verdere uitstapjes ontbreekt het een' kloeken wandelaar niet.
In tegenstelling van
...... Neerlangbroek,
Dien schralen hoek,

waar ‘niets dan edellui en bedellui’ gezegd werden te wonen, gold het vroeger in
Elspeet: ‘wij hebben geen edellui en geen bedellui.’ Er werd dan ook in de kerk niet
voor de armen gecollecteerd. Hoe het nu is, is ons onbekend1. Edele huizen, groote
landgoederen zijn er in de buurt nooit geweest, behalve S t a v e r d e n , - dat nog ver
genoeg af ligt - en zij zijn er ook thans niet. Bedelaars hebben wij nergens gezien,
evenmin als krotten of hutten, waar zij geacht kunnen worden te wonen. Wij hebben
trouwens in de Veluwe - toch ook wel ‘een schrale hoek!’ - nooit of nergens gebedel
van volwassenen of kinderen aangetroffen. Dat schijnt niet in de schamele bevolking
te liggen. Zij schijnt zich tevreden te stellen met het sober, maar tamelijk verzekerd
loon, door den arbeid op het veld en in de bosschen te winnen. Vermoedelijk is zij
nog niet genoeg met de beschaving in aanraking geweest, om haar kinders te leeren,
den vreemdeling bij gansche troepen om ‘een centje’ na te janken. Daar zijn dingen,
waarom men de Veluwe en den Veluwenaar liefkrijgt.

1

De bliksem, die 22 Mei '87 in kerk en toren sloeg, trof ook een kerkezakje.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

148
Versterkt door ons maal hebben wij gelegenheid, bij de laatste stralen van het zonlicht
het dorp nog eens door- en rond te wandelen. Het rijtuig uit Harderwijk is
aangekomen; wij behoeven ons dus over onzen terugtogt niet bezorgd te maken en
ons niet te overhaasten. Wat er merkwaardigs in Elspeet te zien is, behoeft ons
overigens niet veel tijd te kosten. Is het dorp reeds van hoogen ouderdom, sporen
daarvan zijn niet meer te ontdekken. De toren van duifsteen stortte in de laatste helft
der vorige eeuw in puin. De kerk werd herhaaldelijk vernieuwd en vergroot. Het
gebouw met zijn' nieuwen toren is ruim en net, maar iets belangrijks heeft het niet
meer.
Wij kunnen afscheid nemen bij de invallende schemering en wij verliezen er niets
bij, dat wij den langen, kalen, regten weg tot Staverden met rijtuig afleggen. Daar,
onder de zware boomen, wordt het volslagen donker. Alleen de witte muren van het
huis kunnen wij onderscheiden. De ‘zwarte juffer,’ die er spookt, bespeuren wij niet.
Zwart is dan ook voor een spook op een' duisteren avond in het digte hout niet de
beste kleur om gezien te worden. Met den ‘zwarten boer,’ bij Leuvenum, die wel te
zien is, maken wij afspraak tegen morgen, opdat wij er wat eetbaars mogen vinden.
Een eindweegs verder wijst ons de voerman den weg, dien wij dan naar Ermelo
moeten inslaan. En zoo komen wij laat in den avond veilig en wel voldaan binnen
Harderwijk terng.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

t.o. 149

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

149

Twee dagen op de Veluwe.
Tweede dag.
Weêr vroeg uit de veeren, uitgerust van de vermoeijenis, met nieuwe kracht voor
den nieuwen dag, die ons evenmin als gisteren het begeerde natuurgenot zonder
inspanning te smaken zal geven. 't Gaat ditmaal vooreerst naar E s s e n b u r g en
H u l s h o r s t , twee aan elkander grenzende landgoederen in de nabijheid van een
spoorwegstation. Wij zouden. dus derwaarts kunnen sporen en, daar de eerste trein
laat vertrekt, konden wij duchtig uitslapen. Of, wilden wij op andere wijze beter
onzen tijd gebruiken, dan zouden wij kunnen beproeven, of wij in de boerenwoning,
die van het Johannieter klooster 's H e e r e n l o o of S t . J a n s - d a l e nog over is,
het prachtige albasten altaarstuk te zien kunnen krijgen. Wij moeten daartoe echter
een drie kwartier zuidwaarts, en dus in tegenovergestelde rigting, en de kans om den
trein te missen behoeft te minder gewaagd, omdat het schoone kunstwerk reeds naar
eisch beschreven en afgebeeld is. Van de beide andere geestelijke gestichten, eertijds
in dat gedeelte van het schependom van Harderwijk gelegen - het S t .
J u r i a n s k l o o s t e r en E m m a u s - zouden wij niets meer vinden, wat aan hun
voormalige bestemming herinnert. Liever wandelen wij den kant naar Hulshorst, dat
is, den
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straatweg naar Nunspeet, op. Wij zijn dan zeker niet veel vroeger aan 't station aldaar,
maar toch winnen wij vrij wat tijd, want Essenburg ligt aan deze zijde. Wij komen
het dus voorbij en kunnen 't onderweg bezoeken, terwijl wij anders een eindweegs
terug moeten keeren.
Wij vinden ook geen reden, om ons over onze keus te beklagen. 't Is een liefelijk
landschap, waardoor de weg ons leidt. Aanvankelijk is 't een breede, statige laan van
hooge iepen, langs de groote bleek, langs tuinen, moeslanden en weiden, want wij
gaan niet door de zandige heuvels der Veluwe, maar door de vruchtbare velden,
waarmede de vette zeeklei de dorre zanden zoomde. Boschjes en populierenlanen
wisselen hen af, huizen en hoeven zijn hier en daar verspreid. Ernstig, maar niet
onvriendelijk rijst daar het donkere bosch met de blinkend witte gebouwen en
hekpalen der begraafplaats op. En 't is heden marktdag te Harderwijk. In de stad
hadden wij reeds tal van boeren en boerinnen uit den omtrek gezien, wij komen hen
voortdurend in groepen tegen, voortstappend met vluggen tred, of op groote wagens
en zware karren gezeten. 't Is een levendig, opwekkend tafereel en 't is heerlijk weder.
Helder is de lucht, frisch is de morgen. Wij mogen hopen op een' genotvollen dag.
Allengs wordt het stiller op den weg. De marktgangers zijn voorbij, slechts nu en
dan volgt nog een enkele, die zich wat verlaat heeft of minder vroeg in de stad behoeft
te zijn. Ook het landschap verandert van karakter en begint weêr hoe langer hoe meer
den stempel van een' sedert lang bebouwden zandgrond te vertoonen. Boerderijen
in hagen met schuren, hooischelven en boomgaarden, schaduwrijke zandsporen onder
weelderig geboomte, eikenwallen, akkermaalsboschjes, de schaapskooi, de uitzigten
hier en daar op de heide, dit alles zegt ons, dat wij het gebied van de klei weêr verlaten
hebben, al zien wij 't zich nog uitstrekken langs de zeekust, die wij nevens ons aan
onze linkerhand houden.
Eertijds lag hier het groote H i e r d e r b o s c h , dat zich nagenoeg tot aan de poorten
van Harderwijk uitstrekte, totdat graaf Reinald II in 1335 den burgeren dier stad
vrijheid gaf, hun aan-
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deel in dat woud te deelen en af te graven. 't Was in den tijd, toen de landsvorst ter
ontwikkeling van den landbouw en ter vermeerdering van zijn inkomsten, grooter
of kleiner stukken woesten grond ter ontginning aan particulieren uitgaf, tegen
uitkeering van een jaarlijksche cijns en onder verpligting, de wegen en waterkeeringen
langs de hun toebedeelde grondstukken te onderhouden. H i e r d e n moet destijds
reeds een dorpje of buurschap zijn geweest. Sommigen meenden zelfs, dat het zijn'
naam had gegeven aan de naburige stad, die eigenlijk H i e r d e r w i j k zou hebben
geheeten. 't Was een plaatsje van weinig beteekenis, dat onder de Vrijheid van
Harderwijk behoorde en ook geen parochiekerk bezat, maar slechts een kapel ten
behoeve zijner geringe bevolking. In 1658 was het aantal inwoners echter zoozeer
toegenomen, dat er door de regering van Harderwijk een school werd gesticht, waarin
tevens des Zondags door een catecheet de godsdienstoefening werd gehouden, en in
1740 kwam er een kerk en een vaste predikant. Thans vertoont het zich als een net,
welvarend dorp, waar de huizen ten deele langs den straatweg zijn geschaard, ten
deele in de omliggende velden verspreid. Er is vrij wat geboomte rondom de hofsteden
en fraaije landschappen zijn er te vinden. Een grintweg met witte paaltjes, beschaduwd
door eiken, leidt van hier naar het station Hulshorst, dat een klein half uur van het
dorp verwijderd is. Nog lang is 't evenwel de tijd van aankomst van den eersten trein
nog niet en wij hebben dus niet alleen tijd gewonnen, maar ook op onze aangename
morgenwandeling van een uur gaans een' vriendelijken en bezienswaardigen weg
leeren kennen.
De vreemdeling die door de zandige Veluwe spoort - nog veel te traag naar zijn'
zin - ontvangt een' treurigen indruk van het land, dat hij doorreist en al geven hem
de dennenboschjes bij Hulshorst misschien een iets minder dor en verlaten oord te
zien, hij vermoedt toch niet, hoe schoon en opwekkend het daar ginds is, aan den
straatweg, waar thans geen vreemde meer voorbijgaat.
Lang was indertijd de togt van Amsterdam naar Zwolle met de diligence; eentoonig
en vervelend was niet zelden de weg; maar men zag toch ook menig liefelijke
landstreek, menig bloeijend stadje,
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menig welvarend dorp, menig deftig landgoed. En niet ligt zou men het gedeelte van
den straatweg vergeten, dat langs E s s e n b u r g leidt. De H i e r d e r b e e k , in haar
driftig voortspoeden ‘murmelend’ gelijk het een beekje betaamt, vloeit langs de
hooge lanen en bosschen dier schoone en uitgestrekte bezitting, om zich straks te
storten in de Zuiderzee. Bij Staverden ontspringend, doorstroomt zij het
Leuvenumsche bosch en vormt over nagenoeg de helft van haar' loop de
grensscheiding tusschen de gemeente Harderwijk en Ermelo. Want hoewel wij hier
van het dorp Ermelo ver zijn verwijderd, is de gansche uitgestrektheid, waarin wij
gisteren rondzwierven en die wij heden doorwandelen, behalve een klein gedeelte,
dat tot Harderwijk, en Gortel, dat tot Epe behoort, het grondgebied van het voormalige
schoutambt, de tegenwoordige gemeente E r m e l o , die aldus in wijden kring aan
drie zijden het grondgebied van Harderwijk omvat, en, nevens een aantal
buurschappen, ook de dorpen Nunspeet en Elspeet in zich sluit. Over 't algemeen is
op de Veluwe de oude indeeling, en daarmede de historische traditie, bewaard, toen
de Scholtambten g e m e e n t e n werden, maar zoowel voor bestuur en bewaking, als
voor de ingezetenen, die ter hoofdplaats verschillende pligten hebben te vervullen,
moet die verbazende uitgestrektheid bezwaren opleveren, zooals een vroeger toestand
niet in die mate met zich bragt, toen er geen ‘burgerlijke stand’ en geen loting voor
de militie was, toen pastoor of predikant de doop- en trouwboeken hield en zelfs de
regtspraak werd uitgeoefend door het reizend landgerigt der Veluwe, dat eens in het
jaar de justiciabelen in hun dorpen kwam bezoeken.
De brug over de beek brengt ons dan weêr op Ermelosch terrein en daarmede te
midden van een schoon landschap. Aan beide zijden van den breeden straatweg
liggen eikenboschjes, onder wier stammen sierlijke varens groeijen en donzige
moskanten de paden omzoomen. Frisch groene weiden, met bonte runderen bevolkt,
door hagen ingesloten, aan drie zijden van hooge lanen en kloeke bosschen omringd,
wisselen de digte houtpartijen af. Ter regterhand vertoont zich weldra het vriendelijke
moderne landhuis en de bloemtuinen van K l e i n E s s e n b u r g , tot het groote
landgoed behoo-
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rende en door jhr. Mr. R. S a n d b e r g t o t E s s e n b u r g bewoond. Iets verder,
waar de straatweg met een bevallige bogt langs een uitgestrekte weide loopt, opent
zich ter linkerzijde de statige oprijlaan naar het kasteel. Daar ligt het grootsche en
uitnemend smaakvol aangelegde park, met zijn prachtige waterpartij, zijn trotsche
boomgroepen, zijn welige gazons en rijke bloemperken, waarvan het deftige
heerenhuis met zijn stal en oranjerie het middelpunt uitmaakt. 't Ontving zijn' naam
van het adellijke Veluwsche geslacht v a n E s s e n , dat er in de 14de eeuw een' burgt
moet hebben gesticht en waarvan ook leden de burgemeesterlijke waardigheid te
Harderwijk hebben bekleed. In het rampjaar 1672, toen de Franschen Harderwijk
hadden bezet, schijnt het tegenwoordige huis te zijn gebouwd. Dat jaartal staat althans
in den gevel en het laat zich gissen, dat de oude burgt, of wat er nog van over was,
in dien droevigen tijd verwoest of althans onbewoonbaar was geworden. Is het kasteel
in hoofdzaak welligt nog hetzelfde, het werd in 1767 belangrijk vernieuwd en
gerestaureerd. Destijds behoorde het aan de familie v a n We s t e r v e l d , wier
wapen, nevens dat der S a n d b e r g s , boven de hoofddeur prijkt. Ook later werd het
blijkbaar door nieuwe ramen wat gemoderniseerd en, al heeft de achtergevel een wat
ouderwetscher karakter behouden, het geheel geeft veel meer den indruk van een
deftige en aanzienlijke heerenhuizinge uit de 17de of 18de eeuw, dan van een
middeleeuwschen burgt. 't Is streng regelmatig van vorm en bestaat uit twee nevens
elkander geplaatste gebouwen, met hooge, steile, door kloeke schoorsteenen
gekroonde daken, waartusschen aan den voor- en achtergevel twee geheel gelijke
slanke vierkante torentjes oprijzen, in een achtkant met een kelkvormige kap gedekt
koepeltorentje overgaande. De bouwmeester, die het stichtte of restaureerde, had
misschien met de middelen, waarover hij blijkbaar beschikken kon, iets kunnen
leveren, dat wat minder stijf en gedrukt was, maar in den geest van zijn' tijd heeft
hij gearbeid en in elk geval een stevig en solide huis gebouwd, dat der schoone en
uitgestrekte bezitting waardig was, gelijk het nog is, ondanks de wijzigingen, door
den loop des tijds in smaak en bouwtrant aangebragt. Ernstig en statig verheft
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het zich op het door de breede heldere vijvergracht omringde eiland, te midden van
heesters, bloemen, oranjeboomen en veelsoortig houtgewas, gevat in de lijst van het
hoog en krachtig geboomte, dat in weligen overvloed op de schoone lustplaats groeit.
Van haar kan nog met het volste regt gezegd worden, wat er in de eerste helft der
vorige eeuw van getuigd werd: ‘de Lustplaats, bij dit Huis, is eene van de fraaisten
in deeze Landstreek. Zij munt uit in Laanen, Starrebosschen, Beemden en Wateren.’
Starrebosschen zien wij er thans niet meer, maar wij willen ons door dat woord laten
herinneren, dat het huis werd gebouwd, om een geheel uit te maken met de
‘architectuur’ van het terrein er om heen, naar den smaak dier dagen, die lange, regte
lijnen en strenge regelmaat vorderde, terwijl de ‘Engelsche aanleg’ met haar sierlijk
gebogen lijnen, haar opzettelijke verwaarloozing der symmetrie, haar verbergen van
de kunst, ook aan de gebouwen gansch andere eischen stelt. In hoever Essenburg
een der fraaisten van deze landstreek is, durven wij niet beoordeelen. Wij hebben op
verre na niet al de landgoederen aan dezen Veluwezoom gezien en zouden misschien
onbillijk worden jegens wat wij niet kennen. Maar zeker verrast het ons, in dit
betrekkelijk afgelegen oord een lustplaats aan te treffen, die met de schoonsten der
ons bekenden in den lande kan wedijveren, die ook in de om hun buitenplaatsen
meest vermaarde gedeelten bij Arnhem, Utrecht of Haarlem een eereplaats zou
innemen en zonder twijfel tal van bezoekers zou trekken, wanneer zij meer binnen
ieders bereik lag. Maar dan zou 't welligt, helaas! niet meer geraden zijn, haar zoo
vrijgevig voor vrije wandeling open te stellen, als thans het geval is. Nu kan ieder
er ongehinderd ronddwalen. Nergens staat het: ‘verboden toegang,’ al zal van zelf
de bescheidenheid verbieden, het terrein binnen de gracht in de onmiddellijke
nabijheid van het bewoonde huis te betreden. Er is buitendien genoeg te wandelen.
De hoofdpartij wordt gevormd door het grootsche waterwerk en de uitgestrekte
parkweide. Breede paden leiden er langs, nu eens het uitzigt op het huis en de
nevengebouwen, met het koepeltorentje uit het dak en de prachtige linde op het
voorplein open latend, dan weêr
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't een tijd lang achter trotsche boomgroepen verbergend. Er staan uitnemend schoone
sparren, bruine beuken, eiken, dennen, linden vooral. Rijk begroeid met kloek
geboomte, wier takken in het water afhangen, is het eiland in den helderen vijver,
waar het pluimgedierte zijn woonplaats heeft. Groote bosschen van eiken en beuken
omringen in wijden kring de hoofdpartij der plaats. Daar zijn lange, statige lanen,
korenvelden, door het hooge hout ingesloten, snelvlietende beken, die de digte
loofgewelven weerspiegelen en waarover hier en daar scheef gegroeide stammen
elkander kruisen. Onder de brug achter het huis, dat aan deze zijde onmiddellijk uit
de gracht is opgebouwd, klatert een frissche waterval. Blanke en zwarte zwanen,
bonte eenden drijven statig of plassen lustig in het koele nat. En alles, wat wij zien,
is voortreffelijk onderhouden. Overal is de zorgende menschenhand te bespeuren,
zonder dat zij zich ergens hinderlijk verraadt. Langen tijd kan men met onverdeeld
en telkens klimmend genot ronddwalen door het heerlijke landgoed, dat de baron
Heribert Willem Aleid Sandberg van Essenburg het zijne mag noemen en wenscht
de wandelaar eenige verkwikking, dan vindt hij een eenvoudige herberg bij de
boerderij aan de zijlaan, die links van de groote laan uitgaat. Wij kunnen bij
ondervinding over die rustplaats niet oordeelen, maar voor vreemdelingen, die cenigen
tijd in deze zeer bezienswaardige landstreek vertoeven, is een gelegenheid tot
versterking van den inwendigen mensch een aanbeveling te meer.
Want behalve E s s e n b u r g is er in den omtrek nog meer te zien. Ook
H u l s h o r s t is een schoon en uitgestrekt landgoed. Wij volgen den fraaijen straatweg
langs de groote weide, die tegenover het park van Essenburg ligt, langs frisch groene
eikenbosschen met lommerrijke lanen, die vriendelijke doorkijkjes openen op zonnige
plekjes. Wij zien de heldere beek nevens het beschaduwde boschpad zich verliezen
in een nestje van varens, onder het loof van overhangende takken, en de grintweg
naar 't station zich afwenden onder het breed uitgeslagen bladerendak. Voor ons
blinkt het witte, krachtig verlichte tolhuis tegen den donkeren achtergrond van het
hooge geboomte. Straks volgen beukenboschen
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en akkermaalsboschjes en dan vinden wij de palen, die den ingang van Hulshorst
aanwijzen. Over de plaats kunnen wij ook het station bereiken en wij verkiezen die
wandeling boven den grintweg. Maar wij gaan nog een weinig verder. De straatweg
loopt met een sierlijke bogt tusschen bouwland en bosch ter linkerzijde, en de groote
met hoog hout omzoomde weide ter regterhand, waarachter het heerenhuis zich nog
schuil houdt. Ook hier tintelt het heldere water in het zonlicht, een deel der weide
omvattend en dan zich afbuigend langs het digtbegroeide terrein, waar kloeke sparren
in menigte wassen. Wij moeten ons met een' enkelen blik daarop vergenoegen en
keeren dan op onze schreden terug, om het hek in te gaan. Een laan van jonge sparren
leidt ons tusschen de weide en het bosch, in de nabijheid van het wit gepleisterde
huis, dat met zijn stalgebouwen en moestuinen tamelijk diep in de plaats ligt en van
den straatweg evenmin te zien is, als het daarop een uitzigt heeft. Het front met een
zware colonnade is gekeerd naar de spoorbaan en ziet derwaarts uit over een fraaije,
uitgestrekte, door een schoone waterpartij omspoelde weide, waarin een duiventoren
is geplaatst. Het op een bordje geschilderd ‘verzoek om niet vlak langs het huis te
wandelen’ eerbiedigen wij gaarne - voor zoover het mogelijk is, want de weg loopt
er tamelijk digt voorbij. Ook deze plaats staat voor het publiek open, maar billijk
wenscht de eigenaar en bewoner, Mr. D. v a n M e u r s , burgemeester van Harderwijk,
zichzelven en zijn gezin eenige vrijheid in de onmiddellijke nabijheid zijner woning
voor te behouden. Het huis is ruim, maar door oudheid of bouwstijl niet opmerkelijk.
Hulshorst zelf is echter reeds een sedert eeuwen bekend goed. Misschien is het
hetzelfde als H o l l h o r s t op de Veluwe, dat in 1295 wordt genoemd, toen graaf
Reinoud van Gelder vijftien molder garst uit zijn tienden aldaar aan de kapel te
Staverden schonk. In de 15de eeuw behoorde het aan het adellijke geslacht v a n
S p e u l d e . Een erfdochter Jacoba bragt het aan haren echtgenoot J o z e f v a n
A r n h e m , in wiens geslacht het bleef, totdat het in 1654, wederom door een
erfdochter, met

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

157
N e d e r h a g e bij Velp overging aan A l e x a n d e r v a n S p a e n , die in 1661 ook
het vorstelijk B i l j o e n aankocht.
De baronnen van Spaen hebben langen tijd Hulshorst in eigendom bezeten, maar
sedert vele jaren reeds behoort het nu aan de Harderwijksche familie v a n M e u r s .
Voor de ingezetenen dier stad is het met den spoortrein gemakkelijk te bereiken en
er wordt dan ook druk en dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid tot heerlijke
boschwandelingen, die dit landgoed met den naburigen Essenburg in ruimen overvloed
aanbiedt en het oog van menig reiziger, door de ‘Centraal’ te midden der dorre
zandheuvelen heengevoerd, heeft zeker wel met heimwee gerust op de oase, zoo
veelbelovend en voor hem zoo tergend bij het nederige station van Hulshorst gelegen.
Wij volgen de beuken- en sparrenlaan langs de weide achter het huis en houden
deels de bosschen van het landgoed ter regterzijde nevens ons, deels zien wij hen
aan den overkant der weide op het hooge, min of meer golvende terrein zich
uitstrekken. Een fraaije dwarslaan verbindt beide gedeelten. Daar verlaten wij door
een hek, welks palen den naam der bezitting dragen, de buitenplaats weder, maar
daarmede is het landgoed nog niet ten einde en het station nog niet bereikt. Wij slaan
de beukenlaan in, door een' slagboom voor rijtuigen, niet voor wandelaars, afgesloten.
Uit het hooggelegen koepeltje aan den weg laten wij het oog weiden over het ruime
en vriendelijke landschap, waarvan thans het witte heerenhuis met zijn colonnade
het middenpunt uitmaakt. Wij overzien het boekweitveld, zoo schitterend afstekend
tegen de hier en daar met bruine beuken geschakeerde sparrenbosschen. Wij zien
het heldere water stroomen tusschen de hooge, begroeide kanten. En dan brengt het
pad onder sierlijk overhangende berkenkroonen ons bij de spoorbaan en weldra bij
het station en aan den overweg aan den ingang van het prachtige L e u v e n u m s c h e
bosch.
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Het eerste deel van onzen wandeltogt is hiermede volbragt en niet onvoldaan zouden
wij ons behoeven te rekenen, wanneer wij ons hierbij moesten bepalen, zooals
gewoonlijk 't geval is met de gezelschappen, die uit Harderwijk herwaarts een uitstapje
maken. Wat aan den overkant der spoorbaan ligt, kan als een op zich zelf staand
geheel worden beschouwd. In 't gedeelte van het Leuvenumsche bosch, dat aan de
Centraallijn grenst, kan men natuurlijk desverkiezende nog wel wat ronddwalen in
afwachting van den trein, maar de wandeling door het bosch over d e n Z w a r t e n
b o e r en S t a v e r d e n is een afzonderlijke togt, die in gansch andere rigting gaat
en eenige uren vereischt. Voor ons is het de voortzetting onzer ontdekkingsreize en
daar wij de stad reeds vroegtijdig hadden verlaten, hebben wij reeds vrij wat kunnen
zien en genieten, als de middagzon haar stralen uitgiet over het Leuvenumsche bosch,
gelijk wij nog een' geruimen tijd ter onzer beschikking hebben, eer de trein ons te
Ermelo opnemen zal.
Wij treden den heerlijken woudtempel weêr binnen, wij verliezen ons weêr in de
plegtige stilte van het bosch. Het zandspoor leidt ons langs krachtige beuken en
slanke, rijzige sparren, ook langs open plekken, waar het hout is geveld. Het
Leuvenumsche bosch is niet, zooals de meesten op de Veluwe, een gemeenschappelijk,
onverdeeld eigendom van een aantal personen, die daarin meer of minder aandeelen
hebben, maar 't behoort reeds sedert lange jaren aan den bezitter van Essenburg.
Eertijds was 't een vorstelijk domein, een der twaalf Wildforsters goederen van de
Veluwe, door den landsvorst aan aanzienlijke mannen in leen gegeven, onder
verpligting om toezigt te houden op de belangen der vorstelijke jagt, om de voor het
beweiden der wegen en der open plekken in de bosschen verschuldigde penningen
te innen en bij de jagtpartijen kar en paard tot vervoer van 't gevangen wild
beschikbaar te stellen. Het bosch kan dus reeds van oude dagen heugen, al blijkt zijn
bestaan uit de oorkonden niet. Wel wordt een L o v e n e n genoemd als een der
grensplaatsen van het graafschap in Hameland, dat koning Hendrik III in 1046 met
Deventer aan den bisschop van Utrecht schonk, maar tot
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hiertoe strekte 't zich niet aan dezen kant van den IJsel uit. De grens liep o.a. bij
S t e e n d e r e n ‘door het bosch’, (vermoedelijk het oude S t e e n r e w a l t , een der
vier foreesten,) ging bij L o v e n e n de rivier over, en verder langs E r b e k e en
S u t h e m p e (bij Voorst aan een thans afgesneden kromming van den stroom
gelegen), om dan weêr op den regteroever voort te gaan. Het deel der tegenwoordige
Veluwe, tot Hameland gerekend, omvatte dus een betrekkelijk klein gebied en lag
ook veel meer zuidelijk, terwijl ook thans nog een buurschap L e u v e n h e i m bij
Brummen bekend is. Al zwijgt dan de geschiedenis over dit bosch, de verbeelding
heeft het regt, er niet enkel de rustige gestalten der eigenhoorigen op te roepen, hout
hakkend, kolen brandend, takkebossen bindend, of de schrale runderen, die er weiden,
de knorrende varkens, die er de eikels opsporen, maar 't ook te bevolken met vorsten
en edelen en vlugge jagers, met brieschende paarden en blaffende honden, in wilden
ren het snelle hert, den grimmigen ever vervolgend over de heuvels, door de dalen,
totdat de buit met inspanning, niet zelden met levensgevaar, is bemagtigd en
hoorngeschal en vreugdegejuich alom de behaalde overwinning verkondigt. Nog is
het hier een uitstekend jagtveld, waar 't ook aan het edele wild niet ontbreekt en in
't najaar klinkt er wel het geroep en geklop der drijvers, het hondgebas en het knallen
der schoten, maar thans heerscht ook hier een diepe stilte. Voor het weispel is 't nog
te vroeg in den tijd, de arbeid in de bosschen rust, mensch noch dier is er te zien of
te hooren. Slechts een enkel eekhoorntje schiet schuw en schichtig over het pad en
zoekt zijn heil in den hoogen stam, waarachter 't zich aan het zoekend oog onttrekt.
Dwalen kunnen wij niet, wanneer wij maar zorgen, het zandspoor zuidwaarts te
houden. De beek, die niet ver van den ingang van het bosch onzen weg kruist, loopt
wel verder daarnevens voort, maar zij kan ons toch niet ten gids zijn, omdat zij in
het dal achter en tusschen het akkermaalshout verborgen blijft, totdat het einde van
het bosch nagenoeg is bereikt. Zelfs zou zij een oogenblik ons in verlegenheid kunnen
brengen, waar zij, digt bij het kruispunt, een' zijweg volgt, die zich een
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weinig oostelijk afbuigt. Hier moeten wij toezien en wat regts aanhouden, of wij
zouden uitkomen op de heide, want die zijweg leidt naar Elspeet, waar wij niet wezen
moeten. De vergissing zou spoedig worden bemerkt, door wie het wist, dat hier het
bosch nog niet ten einde kan zijn, maar den vreemdeling in de streek zou er toch een
groote teleurstelling door zijn bereid, als hij aldus het schoonste gedeelte van de
boschwandeling miste. Want het is een heerlijk bosch en hoe verder wij komen, des
te schooner wordt het. Wij behoeven waarlijk niet over eenvormigheid en gebrek
aan afwisseling te klagen. Hebben wij gisteren prachtige bosschen gezien en is de
indruk van het Gortelsche vooral nog levendig, het Leuvenumsche is niet minder
schoon en het draagt een' geheel anderen stempel. Aan schilderachtige partijen is het
door zijn eigenaardig karakter zelfs veel rijker. Het ligt hoog en is in evenredigheid
van zijn lengte tamelijk smal. Er is meer verscheidenheid van hout en daardoor van
lijnen en tinten. Door het klimmen en dalen van den weg en de heuvelachtigheid van
het landschap, zijn er meer punten, waar het oog een ruim uitzigt heeft op de lager
liggende akkermaalsbosschen en de prachtige zomerlucht, waaraan de witte, wollige
wolken drijven en waartegen de sierlijke berken, de slanke, krachtige dennen, de
volle, donkere kroonen der beuken en eiken in al den rijkdom hunner vormen en
kleuren afsteken, terwijl dan weêr het digte, frissche groen van mosgrond en opslag
en bladerengewelven, opklimmend tegen de hoogten, ons aan alle zijden omringt,
doorsneden door den witten of grijsgeelen zandweg, die hier tegen de helling opstijgt,
ginds uit het trotsche hout in zachte kromming afdaalt. Nu en dan wendt zich een
zijspoor af, en wordt ons daardoor een fraai en vriendelijk kijkje in het bosch vergund,
maar de hoofdweg blijft duidelijk genoeg kenbaar, om alle onzekerheid te voorkomen
en bekoorlijk genoeg, om 't ons niet te doen betreuren, dat wij ons bij gemis aan
plaatselijke kennis niet op bijpaden mogen wagen. Bij langer vertoef in dit oord zou
er welligt nog wel menig liefelijk boschlandschap ter zijde van den weg zijn te vinden
en zeker ook wel meer dan één loonend gezigt op
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het golvende hout uit de heide, waarin althans enkelen dier zijwegen uitkomen.
Soms is wel het zandspoor vermoeijend en brandt de zon op schaduwlooze plekken;
ook is hier en daar het houtgewas jong of schraal, een enkel gedeelte onbelangrijk.
Maar dat zijn uitzonderingen. Nagenoeg onafgebroken is het genot, dat de wandeling
oplevert. Hoe eigenaardig zijn de groene beplante heuvels, of de kale, blinkende
zandduinen, in het bosch verspreid. Wat liefelijk tafereel, waar op den steilen,
bemosten kant die hooge dennen stout omhoog rijzen en daartegenover aan de andere
zijde van den weg, die slanke witte berken met haar sierlijk gebogen takken en fijne
bladeren zich teekenen tegen het azuur van den hemel, geschakeerd door het prachtig
getinte loof van den eik, terwijl op den achtergrond het frissche groen en de
zilverblanke stammen in goudglans schitteren, deels omlijst door het kloeke hout,
deels uitkomend tegen de glooijende, rijkbegroeide heuvelhelling, die zich langzaam
afloopend in het akkermaalsbosch aan haar' voet verliest. Hoe forsch is die zware
dennengroep daarginds, hangend over den witten, zonnigen weg, met zijn diepe
karsporen, en het teedere gebladerte daarachter, helder door de zonnestralen verlicht.
Hoe schoon is het landschap bij die open plek, waar het hout is gehakt en in stapels
of tot koolhoopen is opgezet, ingesloten door een' gordel van rijk gekleurd en prachtig
gevormd geboomte en begrensd door het statige bosch van dennen en berken, dat
zijn breed uitgeslagen armen over het zandspoor uitbreidt. Hoe ruim is straks van de
hoogte het uitzigt op het blaauwe verschiet, boven het digte, welige hakhout in het
dal, zooals het daar tusschen de rijzige stammen zich opent. Dit alleen zouden wij
hebben gewenscht, gelijk wij 't ook hadden verwacht, dat de beek wat meer het hare
tot de schoonheid van de landstreek zou hebben bijgedragen. Wat zij kon doen, had
zij ons getoond, waar zij niet ver van den ingang van het bosch, langs steile, met
sierlijke varens begroeide zoomen onder overhangende takken zoo lustig
voortstroomde. Misschien loopt er een pad aan den voet der hoogte, langs den oever
van het water. Maar als
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wij dat hadden gevolgd, zouden wij den schoonen weg over de heuvels hebben
gemist. Dat zou zeker een groot gemis zijn geweest en wij hebben geen reden om
ons te beklagen. En toch. - Veeleischend mogen wij niet zijn; waar geen loopend
water is, moeten wij ons in 't gemis daarvan schikken. Maar waar het is, zooals hier,
hadden wij gaarne wat meer van zijn verfrisschende en levenwekkende
tegenwoordigheid gezien. Wat het water in het landschap doet, wij aanschouwen het
weêr, als de togt door het bosch zijn einde nadert.
Een eindweegs paarsche heide in een minder fraai gedeelte der woudstreek hadden
wij doorloopen. En daar worden wij verrast door een uitnemend liefelijk plekje. Een
welig grasveld, van een groene haag omringd, een boomgaard, een wit gepleisterde
boerenwoning, een paar andere huisjes - een bebouwde en bewoonde oase in het
eenzame, zwijgende woud, door het hooge geboomte ingesloten. En daar stroomt de
heldere, driftige beek langs grazige en met struiken bewassen oevers, daar schuimt
en klatert bij de brug de frissche waterval, neerplassend - wel niet op reusachtige
rotsblokken, maar op een prozaïsche, practische omgekeerde tobbe, en van die
vernuftig aangebragte hindernis met kracht vooruitspringend, als ongeduldig omdat
zij in haar' vrijen loop werd belemmerd, haar' aard niet verloochenend, het toonend
wat zij zou kunnen en willen doen, als zij wat meer dan een nietig stroompje van de
heide was. Waar zij ongehinderd haar' weg vervolgen mag, geeft zij den indruk van
kalme rust, maar zoodra zij wordt opgehouden en tegengewerkt, openbaart zij terstond
den geweldigen hartstogt die in haar woont, de reuzenkrachten, waarover zij
beschikken kan. Daar is leven in het landschap, daar is opwekkende frischheid in de
lucht. Verkwikkend is de ruime teug, in den reisbeker opgevangen, verkwikkend
ook het koele nat, in milden overvloed over hand en polsen stroomend. 't Is een
valletje van een meter hoog misschien, iets hooger welligt, onbeduidend op zich zelf;
maar wat maakt het niet van't eenvoudige - een brug, een weide, een boerenhuis wat indruk geeft het van leven en kracht, van rijkdom en weelde!
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't Wordt op gronden, die wij niet beoordeelen kunnen, niet onwaarschijnlijk geacht,
dat vroeger, maar dan eeuwen geleden, een bevaarbare rivier hier door de heide liep,
of althans een stroom van vrij wat meer beteekenis dan de tegenwoordige beek, zijn'
weg door de lage velden zocht. 't Zou niet de eenige zijn op de Veluwe, die er zijn'
sporen achterliet en meer dan menig andere heeft deze van zijn' waterschat behouden.
Nog laat hij op Staverden het molenrad wentelen en in de vorige eeuw dreef hij een
negental papiermolens, die den Heer van Essenburg behoorden.
Voorbij de boerderij vinden wij wederom een fraaije boschpartij. De weg leidt
ons door een statige groene laan van eiken, langs kloeke sparren, op de heuvels
wassend, langs een open plek, waar de dennen zijn geveld en opgestapeld, terwijl
enkele gespaarde stammen krachtig oprijzen tegen de bruine hoogten, langs
zonderlinge, op zichzelf staande bergjes, met boomen begroeid, langs een schrale
weide met vee. En nu komen wij weldra op den grintweg uit. Nog eens werpen wij
een' blik in het prachtige bosch, dat daar nu achter ons ligt, in de trotsche, donkere
laan, aan wier einde de zon op blinkend witte stammen speelt. Een vriendelijke,
dankbare afscheidsgroet mag het zijn, want het Leuvenumsche bosch had ons een
heerlijke wandeling bereid.
De Z w a r t e b o e r is nu niet ver meer. Aan den grintweg ligt de herberg, waarvoor
wij ons neerzetten in het lommer der kastanjes, met het uitzigt op een boerderij, te
midden van een eikenplein gelegerd en op een forsche groep dier koningen onzer
wouden tegenover het huis, en onder 't genot van de bete broods en de teuge biers,
die zich wel laten smaken, nu ook heden, als gisteren, de herinnering aan het
Harderwijksche ontbijt door den stevigen marsch sinds het vroege morgenuur reeds
lang is uitgewischt.
Wie uit het stadsgewoel herwaarts werd verplaatst, zou het te Leuvenum benaauwend
stil en eenzaam vinden. Voor ons, die geruimen tijd in de bosschen ronddwaalden,
is 't er druk en levendig.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

164
Reeds een kunstweg alleen geeft den indruk van aan de bewoonde wereld verbonden
te zijn, en op dezen weg komen menschen en karren voorbij, meer dan wij in de
laatste uren hadden gezien. Hier zijn bouwakkers en boomgaarden, moeshoven en
weiden. Hier staan huizen langs den weg, met schuren en hooibergen. 't Zijn nagenoeg
de eerste woningen, die de reiziger in den postwagen tusschen Harderwijk en Deventer
zag, aan den anderhalf uur langen weg, dien hij na zijn vertrek uit de Geldersche
academiestad had doorgezwoegd. Daar was dan ook van ouds een pleisterplaats,
terwijl 't vermoeide voorspan, dat tot dusver den wagen door het zware zand had
gesleept, door versche paarden werd verwisseld. De stadsgalg alleen had de doodsche
heidevelden wat opgevrolijkt. Overigens had zijn oog niet veel anders dan het woeste
en ledige bespeurd. Ook thans nog is de weg van Harderwijk herwaarts arm aan
menschelijke woningen, gelijk wij 't gisteren avond hadden kunnen opmerken, al is
voor een zeer groot gedeelte de heide aan beide kanten met uitgestrekte
dennenbosschen beplant, en de Z w a r t e b o e r , reeds van ouds een herberg, blijft
nog steeds een welkom en betrekkelijk druk bezocht rustpunt. Was er gelegenheid
tot nachtverblijf, dan zou 't er in den zomertijd wel niet ontbreken aan wie 't een lust
is door bosschen en heiden te zwerven, en 't laat zich gissen dat er dan ook wel eens
een landschapschilder voor eenigen tijd zijn tente zou opslaan. Daar is in den omtrek
nog veel, wat dit schoone gedeelte der Veluwe waardig maakt, meer gekend te worden
dan 't nu is. Maar wat in 't bijzonder nog voor eenige jaren ‘menigen wandelaar ook
uit Harderwijk herwaarts lokte’ - het huis L e u v e n u m - dat vinden wij er thans
niet meer. 't Lag schuin achter de herberg, volgens de beschrijving ‘te midden van
aangename schaduwrijke dreven, die door een helder vlietende beek doorsneden
werden.’
In 1855 werd het gesloopt. Het oude huis Leuvenum was het niet, daar de
grootouders van den tegenwoorden bezitter van Essenburg het hadden gebouwd,
maar verloor de landstreek daardoor dan ook geen te waardeeren overblijfsel uit het
grijs verleden, de val van het geboomte er om heen was toch een verlies voor den
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omtrek, waarvan het eenmaal een sieraad moet hebben uitgemaakt.
Was ons niet medegedeeld, dat het huis ‘achter den Zwarten boer’ had gestaan,
dan zouden wij zijn plaats gezocht hebben in de bosschen tegenover de herberg,
waarin de vierkante, met riet en waterlelies begroeide vijver tusschen de kloeke
beukenstammen, de breede greppels en grachten, evenzeer met waterplanten overdekt
en door hooge rijkbewassen kanten ingesloten, evenals de slingerpaden en de
verschillende houtsoorten, blijkbaar van den aanleg eener buitenplaats zijn
overgebleven. 't Is nu alles verwilderd, maar 't is toch nog wel te zien, dat het eens
tot een aanzienlijk landgoed behoorde.
Aan de andere zijde van dit bosch ligt de heide, die het Leuvenumsche bosch van
dat van Staverden scheidt. Hadden de eischen van den inwendigen mensch ons niet
gedrongen, de herberg op te zoeken, dan hadden wij door die heide eerst een bezoek
kunnen brengen aan Staverden, om dan langs den grintweg terug te keeren.
Bij een' wandeltogt, die aan 't station H u l s h o r s t begint en waarop met het
onverbiddelijke spoorboekje geen rekening behoeft gehouden te worden, is dat
misschien ook aan te bevelen. Men heeft dan niet tweemaal denzelfden weg en komt
van zelf in het bosch van Staverden, dat nog tamelijk ver van het huis verwijderd is
en nu ongezien moest blijven, om, bij de groote en altijd tegenvallende Veluwsche
afstanden, 't gevaar niet te loopen van den trein te E r m e l o te missen. Maar zeker
behoeven wij 't ons zoozeer niet te beklagen, dat wij den grintweg tweemaal hebben
bewandeld. 't Is een fraai en vriendelijk landschap, waardoor hij leidt. Hier en daar
slingert hij zich in bevallige bogten tusschen het zware hout, ginds langs akkers en
weiden, straks langs eenvoudige huizen en schilderachtige, ten deele aanzienlijke
boerenhofsteden. Schoone beuken staan er in statige rijen, forsche eiken prijken er
in hun ernstige majesteit, hooge sparren breiden hun guirlandes van digt en donker
groen er over uit. Een tijd lang vergezelt hem een ruischend beekje, dat zich straks
weêr bij een weide in het hakhout verbergt. Een breed zandspoor wendt zich
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af naar de groote, purperen heide, zich badend in den zonneglans, van verre door
blaauwe bosschen en heuvels omzoomd.
Leuvenum heeft ook een school, een eenvoudig, net gebouwtje. 't Is het rustuurtje
tusschen de schooltijden, wanneer wij er langs komen, en de kleuters uit de ver
afgelegen buurschappen spelen lustig in den omtrek van den nederigen tempel der
wijsheid, in het volle genot van jeugd en vrijheid en zonneschijn.
Ook heeft de vriendelijke buurschap in haar midden een persoon, die zich jegens
het vaderland verdienstelijk heeft gemaakt en wat meer van de wereld gezien heeft,
dan de Veluwsche heide. Een der hoeven aan den weg - een fraaije, welvarende
hofstede - behoort den boer, wiens huisvrouw de eer genoot, tot zoogster der prinses
te worden uitverkoren. Haar zelve zien wij niet, maar straks, als wij terugkeeren van
Staverden, hebben wij 't genoegen, bij het uitgaan van de school een eindweegs te
wandelen met een troepje jongelui, waaronder een lief meisje, met wat meer
vrijmoedigheid en wat fijner beschaafde vormen dan wij overigens aantroffen, onze
aandacht trekt. 't Verwondert ons niet, als wij haar het erf dier hoeve zien opgaan en
wij daaruit de gevolgtrekking mogen maken, dat wij het zoogzusje hebben ontmoet
van het koningskind, waarop de hoop van Nederland rust.
Bouwvelden, door houtwallen ingesloten, en digte mastbosschen, waarin de
namiddagzon de slanke stammen kleurt met gloeijend rood, enkele open plekken
ook, waar de boomen zijn geveld en de zwartbruine houtstapels krachtig afsteken
tegen het frissche groen der jonge sparren, wisselen elkander af langs den weg, die
ons nu weldra bij de kleine buurschap onder de hoede van het edele huis S t a v e r d e n
brengt. Daar ligt het kleine, nette kerkje, door de vorige eigenaresse van het landgoed,
mevr. de wed. K e m p e r , ten behoeve van de opgezetenen der heerlijkheid gesticht.
Daar toonen de schaapskooijen haar bruin geteerde wanden en haar grijze, bemoste
daken. Daar verschuilt zich het tolhuis in het lommer van indrukwekkend geboomte.
Daar bewaart de duiventoren de herinnering aan aloude heerlijke regten. En nevens
den langen, zandigen weg langs de rijkbegroeide wallen, die regt door de wazige
heide
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op den hoogen, in 't blaauwe verschiet oprijzenden toren van Garderen aanloopt,
opent zich een statige eikenlaan, aan wier einde de witte muren van het heerenhuis
in vriendelijken lichtglans blinken. 't Is er heerlijk koel onder de digte bladerkroonen.
Kloeke bosschen strekken zich uit aan beide kanten van den grintweg, boerderijen
met hun schuren en hooibergen liggen hier en daar in het hout verspreid. Een helder
beekje glinstert tusschen het volle, welige groen. Op een beschaduwd boschplein is
de tuinmanswoning gebouwd en niet ver van daar de stevige watermolen, die echter
veel minder het landschap versiert, dan 't wel zou kunnen zijn, als het rad niet door
een houten getimmerte bedekt en daardoor in zijn rondwentelen door het schuimend
nat aan het oog onttrokken was. Hoe veel schooner nog zou dat geheimzinnig, half
duister hoekje tusschen het welig houtgewas en onder de trotsche beuken, eiken en
berken zijn, wanneer de bruisende stroom er parelde en vonkelde en zijn wolken van
wollig schuim zich vrij en frisch konden afteekenen tegen het donker groen der
struiken en het goudbrons van den bemosten grond. Nu moet de verbeelding de
doodsche, grijsgeverwde omheining voor het levende, sprankelende water verwisselen,
of wij moeten maar vergeten, dat het kloeke gebouw daarginds een watermolen is,
om ons door 't gemis van het meerdere, dat wij nog zouden kunnen genieten, niet te
laten storen in 't genot van het vele, dat ons bovendien op dit uitnemend liefelijk
plekje te zien wordt gegeven, terwijl wij ons hebben neergevlijd op het mollige
mostapijt in schaduw der hooge, krachtige eiken, in overvloed op het eenigzins
golvende boschplein wassend. Uit den hooggelegen helderen vijver, die het heerenhuis
omringt, stort zich een fraaije, breede waterval in de beek. Prachtig bruin en groen
getint is de steile wand van het natuurlijke terras, vanwaar de doorzigtige sluijer
klaterend neerstroomt. Smaakvol is de groote waterpartij aangelegd, sierlijke lelies
en bloeijende planten drijven als droomend op de oppervlakte, eilandjes van riet en
biezen verdubbelen zich in den klaren spiegel, die de witte muren van het huis
weerkaatst. Heerlijk hout van allerlei kleur en vorm omzoomt de ruime slotgracht,
en waar op korten afstand van den waterval de beide oevers
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elkander naderen, door een hoogst eenvoudig en daardoor volstrekt niet hinderlijk
brugje verbonden, daar prijken wonderschoone sparren, beuken en eiken, forsch van
stam, breed van vlugt, in volle majesteit en kracht.
Staverden is inderdaad een indrukwekkend landgoed. Het heeft iets edels, iets
vorstelijks, dat in overeenstemming is met hetgeen de geschiedenis er van te verhalen
heeft. En dit is een eigenaardige geschiedenis. Daar wordt melding gemaakt van een
‘graafschap Staveren’, in 1077 door keizer H e n d r i k IV uit de verbeurdverklaarde
goederen van markgraaf E g b e r t der kerk van Utrecht geschonken en in 1226 van
een graafschap van denzelfden naam, dat graaf G e r h a r d van Gelder in leen van
den bisschop hield en door hem den hertog van Lotharingen als opperleenheer moest
worden opgedragen, om er door dien vorst weder mede beleend te worden. 't Wordt
door deskundigen niet onwaarschijnlijk geacht, dat dit graafschap oudtijds zoowel
het Friesche S t a v o r e n als het Veluwsche S t a v e r e n en de daar tusschen gelegen,
later grootendeels in de Zuiderzee verdronken gronden heeft omvat. Hoe dit zijn
moge, zeker is 't dat Staverden op het einde, der 13de eeuw een hof was, die den grave
van Gelder toebehoorde. Deze graaf, R e i n a l d I, had er groote plannen mede. Hij
zou er een stad stichten. Was destijds de landstreek rijker bevolkt dan thans? Was
misschien de beek nog een bevaarbare rivier? Of was 't welligt reeds een teeken van
die geesteskrankheid, die over hem kwam als de wrange vrucht zijner diepe
vernedering bij Wo e r i n g e n en van eene in dien noodlottigen slag ontvangen
hoofdwond, dat hij de poging waagde, om een kunstmatige stad te gaan stichten in
de heide? Maar het voornemen zal wel reeds vroeger hebben bestaan. Althans reeds
in 1290 ruilde hij met het kapittel te Zutfen een' uitgang van zes molder garst uit zijn'
hof A n g e r e n tegen een' dergelijken uit dien te Staverden en het was toch wel niet,
dan na de noodige voorbereiding en onderhandeling, dat hij in 1291 van den Roomsch
koning Rudolf de vergunning verkreeg, te Staveren op de Veluwe een stad te bouwen,
waarin hij allerlei eigen lieden zou mogen ontvangen, uit-
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gezonderd die aan het rijk hoorig waren. In elk geval, al werd de uitvoering wat
vertraagd, opgegeven werd het plan onder alle zorgen en bemoeijingen niet. In 1295
schonk hij eenige inkomsten aan de kapel te Staverden, tot onderhoud der Karmelieter
monniken, die de plaats der vertrokken Franciskanen innamen en in 1298 werd de
oorkonde uitgevaardigd, waarbij Staverden officieel tot een stad werd verheven. Ten
behoeve der bevolking, die grootendeels nog komen moest, werden bepalingen
gemaakt, voorregten beloofd, maar ook werd vastgesteld, dat geen hoorigen mogten
worden opgenomen, dan met toestemming hunner heeren. Ook ontsloeg in het
volgende jaar de hertog van Brabant, als leenheer van dat gedeelte der Veluwe, de
nieuwe stad van allen leenband, in afwachting, dat gelijke toestemming zou worden
verkregen van den bisschop van Utrecht, als opperleenheer, en van den keizer. Zoo
was alles in orde. Maar de stad is er nooit gekomen. In 1307 werd voor de
godsdienstige belangen der hofhoorigen gezorgd door een jaarrente van 50 pond uit
den hof en den molen aldaar aan d e O r d e v a n h e t k a p i t t e l v a n S t . J a n
v a n J e r u z a l e m , die daarvoor twee priesters en een' leekebroeder ten dienste der
kapel zouden onderhouden. 't Blijkt echter niet, dat ooit een bevolking van eenige
beteekenis zich hier heeft gevestigd en Staverden ooit meer is geworden dan een hof,
die althans reeds op het einde der 14de eeuw in leen werd uitgegeven. G a i d e r t
v a n S t a v e r e n hield het leen in 1400. De verpligting rustte er op, om twee of drie
witte paauwen te houden, wier pluimen den helm der graven moesten versieren. Het
heergewaad was dan ook ‘een witte paauwen quast.’ Na door huwelijk aan het geslacht
v a n K o t e n te zijn gekomen, werd het goed in 1524 het eigendom van hertog
Karels magtigen gunsteling H e n d r i k d e G r o e f f , erfvoogd van Erkelens, een'
Geldersch markies van Carabas in die dagen. Sedert kwam het aan de M u l e r t s en
de R u i j t e n b o r c h s en in 1651 aan de H a e r s o l t e ' s , die het tot 1835 hebben
bezeten. Toen werd het gekocht door den heer J a n R u d o l f K e m p e r , wiens
weduwe voor korten tijd overleed.
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Na de rust bij den ruischenden waterval in 't koele bosch, waarin enkele beelden uit
het verleden onzen geest voorbij gingen, zetten wij onze wandeling voort door de
eikenlaan, langs de breede, met biezen en waterlelies begroeide gracht en den zijgevel
van het huis, om over de brug, waaronder wederom een watervalletje schuimt, het
ruime voorplein te betreden. Aan onze regterzijde ligt het front van het kasteel; daar
tegenover de groote stal met boerderij, boven wier dak een klokketorentje uitsteekt,
terwijl de hooge, open poortboog in het midden een liefelijk landschap omlijst. Het
huis is door den heer Kemper in modernen stijl gebouwd. 't Ziet er vriendelijk uit
met zijn witte muren en zijn welig met klimplanten omrankte veranda's en 't kan een
aangename woning zijn geweest, toen alles nog in volle fleur was. De ligging is
schoon, er staan prachtige sparren op het voorplein, er groeit heerlijk hout rondom
den vijver en tegenover de brug strekt zich een groote moestuin en boomgaard uit,
ingesloten door een bosch van statig opgaand geboomte. Er werd indertijd veel
gewerkt en veel verdiend en dankbaar wordt nog de naam van den heer en mevrouw
Kemper genoemd.
Thans is alles verlaten. Leeg staat het huis, leeg zijn de stallen. De bloemtuin is
met groenten beteeld. Geveld is een groot gedeelte van het bosch, aan de andere zijde
van den grintweg. Alles wordt productief gemaakt, en meer dan het hoognoodige
wordt er niet gedaan. De tegenwoordige eigenaar is een drie- of vierjarig kind in den
Haag. Daar is iets weemoedigs in de verlatenheid van het schoone landgoed, dat te
vergeefs de heerlijkheid van zijn bosschen en wateren ten toon spreidt, waarvan de
landheer alleen de inkomsten geniet, zonder ooit het genot te smaken van een oog
te hebben voor wat zijn bezitting hem te aanschouwen geeft, van hart te hebben voor
de arbeiders op zijn landgoed, van leven en welvaart en blijdschap te verspreiden
om zich heen. Onder dien indruk scheiden wij, ruimschoots voldaan over al het
schoone, dat Staverden ons aanbood en met den wensch, dat de dagen weêr komen
mogen, waarin een aanzienlijk gezin er woont in het midden
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zijns volks en inmiddels niet alle poëzy uit dit aantrekkelijk hoekje van de Veluwe
moge zijn verjaagd.
De ‘zwarte juffer’ zien wij ook heden niet, evenmin den grafsteen met het trouwens moderne - opschrift:
LEONORE 1356.

op het eilandje, dat even als een dergelijk plekje op den W i l d e n b o r g , en misschien
in navolging daarvan, d e E l e o n o r a p o l heet. In de grondslagen van een oud
gebouw, in der tijd op dit eilandje gevonden, wil men de fundamenten der kapel van
Staverden hebben herkend, maar omtrent de Leonora, die er begraven werd en er
niet rusten kan, schijnt geen overlevering bewaard. De fiere, verstooten gemalin van
hertog Reinoud moge soms op den hof alhier hebben vertoefd, niet hier maar te
Deventer is haar graf.
Even voorbij het huis loopt een grintweg naar het Uddelermeer, in aansluiting aan
de kunstwegen naar Garderen, Nieuw Millingen en de Soerensche bosschen. Ook
van dien kant is Staverden dus met rijtuig bereikbaar. In die rigting strekken wij
echter onzen wandeltogt niet uit, gelijk wij tot ons leedwezen de bosschen tegenover
het huis onbezocht moeten laten. Een dichterlijk natuurvorscher1 zegt er van: ‘met
eerbied treden wij onder het hooge geboomte van het Staverensche bosch. Zijn
karakter is eerwaardig, ernstig, vol nagalmen uit het grijs verleden.’ Aan ons vertoont
het zich op vrij grooten afstand, daar er veel hout is geveld en zoo lang hield ons de
omtrek van het huis geboeid, dat de terugkeer naar den Zwarten boer niet langer mag
worden uitgesteld.
De school gaat juist uit, als wij haar voorbij komen. Een goed deel der jeugd
wandelt met de vreemdelingen mede, of draaft

1

F.W. v a n E e d e n : O n k r u i d . Deel II bl. 134.
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spelend voor ons uit, met levendige belangstelling maar ook met prijzenswaardige
bescheidenheid. Een aantal slaat weldra, met de klompjes in de hand, den zandigen
heiweg naar het verre S p e u l d e in. Anderen verdwijnen voor en na in zijwegen of
hofsteden, doorgaans niet dan na vriendelijken hoofdknik. Als de plaats onzer
bestemming is bereikt, hebben allen ons verlaten. Wij treden de herberg binnen met
haar geestig door een antieke kast, een oud kabinet, een eerwaardige staande klok
en een' grooten Statenbijbel op standaard gestoffeerde gelagkamer en haar eenvoudig,
maar net gemeubileerd zijvertrek, waar de vrouw des huizes een degelijk, voedzaam,
huiselijk maal heeft opgezet.
Daardoor versterkt aanvaarden wij het laatste gedeelte van onzen togt, den
wandeltogt naar 't station E r m e l o . Door ondervinding geleerd, nemen wij den tijd
zeer ruim. 't Zou nog blijken, dat het volstrekt niet te ruim was.
Aanvankelijk houden wij den grooten weg naar Harderwijk, langs den ingang van
het Leuvenumsche bosch en voorts met fraaije uitzigten op met dennen begroeide
heuvels en uitgestrekte heidevelden. Niet ver van de plek, waar blijkbaar een
boschbrand heeft gewoed en de zwarte verkoolde stompen, de bruingeschroeide
struiken een treurig beeld van vernieling vertoonen, slaan wij een' breeden zandweg
in, die ons regt naar ons doel moet voeren. 't Is een heerlijke, kalme, heldere avond.
Vol licht is de lucht, vol gloed is de heide. Vrede is 't alom. 't Is op verre na niet het
schoonste gedeelte van onzen Veluwschen togt, maar daar is in die stilte en in die
ruimte iets onuitsprekelijk plegtigs en opwekkends tevens. Wij doorsnijden het
Ermelosche bosch, dat meest uit nog jonge dennen bestaat. De hooge zijden van den
weg zijn rijk met heideplanten bewassen, of laten het witte zand blinken in de stralen
der dalende zon, met koele grijze schaduwpartijen afgewisseld. ‘Als gij het bosch
uit zijt, ziet gij dadelijk den toren,’ is ons gezegd. Wij weten nu, wat dat beteekent.
Inderdaad zien wij den toren, maar nog ver, ver voor ons uit. De zon gaat onder en
het landschap tintelt in haar' tooverachtigen glans. Gaarne hadden wij wat meer tijd
gehad, om naauwkeuriger rond te zien in den omtrek,
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die zeker nog wel herinneringen uit overouden tijd bewaart. Een lange rij van ronde
hoogten schijnt uit grafheuvels te bestaan. Reeds voor eeuwen wordt de naam van
I r m e n l o genoemd en men meent in dien naam de aanwijzing te vinden, dat het
hier eene plaats van godsvereering was. Gaarne ook hadden wij den grijzen, zwaren
Romaanschen toren, die op eenigen afstand van den weg zoo kloek en statig oprijst,
wat beter beschouwd en onderzocht, of de overoude doopvont er nog staat in de kerk.
Dit alleen kunnen wij opmerken, dat Ermelo een klein dorpje is, langs den straatweg
gebouwd en dat een krachtige philanthropische werkzaamheid er een paar ruime
huizen van barmhartigheid heeft gesticht. Wij steken den straatweg over. Dat het
station nog een eindweegs van het dorp verwijderd is, is ons niet onbekend, maar de
afstand valt ons tegen. Bij iedere kromming van den weg verwachten wij het te zullen
zien, om slechts een nieuwe bogt te ontwaren. Eindelijk toch komt het in 't gezigt.
En 't was hoog tijd. Een' enkelen blik op het nieuwe krankzinnigen gesticht
Ve l d w i j k , dat er tegenover ligt, aan de andere zijde der baan. Daar komt de trein
daverend aanrollen in den stillen avond. Zijn vurige oogen stralen in de schemering.
Straks neemt hij ons op en voert ons verder. De togt is volbragt, maar niet uitgewischt
zijn de indrukken, gedurende die twee dagen op de Veluwe ontvangen.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

174

Aanteekeningen.
Voor bijzonderheden omtrent dit gedeelte der Veluwe zijn o.a. te raadplegen, behalve
Va n S p a e n : I n l e i d i n g ,IV,N i j h o f f : G e d e n k w a a r d i g h e d e n , S l o e t :
O o r k o n d e n b o e k , de bijdragen van H a a s l o o p We r n e r in den Gelderschen
almanak van 1844: de Wo l d b e r g e n e n d e b e i d e R e u z e P i n k e n en vooral
in dien van 1851: i e t s b e t r e k k e l i j k d e g e m e e n t e E r m e l o .
Het albasten altaarstuk van 's Heerenloo is beschreven en afgebeeld door Mr. G.A.
d e M e e s t e r in Nijhoffs Bijdragen VI bl. 93 e.v. Het geslacht v a n S p e u l d e ,
dat Hulshorst bezat, leverde drie commandeurs aan het klooster.
Omtrent Essenburg ontving ik eenige inlichtingen van Jhr. H.W.A. S a n d b e r g
t o t E s s e n b u r g te Haarlem.
De flora in dit gedeelte der Veluwe is beschreven door F.W. v a n E e d e n :
Onkruid II.
Betreffende Essenburg, Hulshorst en Leuvenum bevatten de leenregisters op het
prov. archief van Gelderland niets, volgens mededeeling van den archivaris, Mr. J.F.
B i j l e v e l d , aan wiens welwillendheid ik het navolgende omtrent Staverden dank:
LEENREGISTER VELUWE
fol. 34.
Rodolph Romsche koning bewilligt Graeff Reinald nald van Gelre te
Staueren een vaste Stadt te mogen bouwen, anno 1291. Ende Adolph
Romsche koninck bevestigt tselue anno 1295.
Ermel.
Den hoff tot Staueren helt te leen Gaidert van Staueren en tuchtigt daeraen sijn
vrou Baetse Ao 1400.
Johan van Staueren ontfinck den hoff tot Staueren, te verhergewaden met eenen
witten pauwenquast anno 1440.
Euert van Stauerens kinder Johan Herman Stauerman en Wolter van Stauer,
gebroder, maken een scheijdinge, daerin die hoff to Staueren met sijn tobehooren
Herman van Staueren togedeijlt wordt, gelijck den seluen sijn vader Euert voor
en sijn broder Johan na ontfangen hadden Ao 1465.
Idem vernijt eedt 3a Octobris 1473. Van den hoff tot Staueren met
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allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Ermel gelegen, alom in der heijden, met
eenen witten pauwenquast te verhergewaden, ende men moet daerop houden alle
jaer 2 ofte 3 witte pauwen.
Idem vernijt eedt 3a Septembris 1481.
Wob van Staueren, huijsfrou Wouters van Koet, Erue hares vaders Hermans,
beleent, 11a Augusti 1484.
Eadem anno 1492.
Gaert van Koten, Erue sijner moder Wobbe Ao 1501.
Idem vercrijgt na bericht, dat dit Goed van alts schatvrij were, dat hem sulcke
vrijheijt voortan onverbreecklick gehalden werden sal, wtgenomen, wanneer
Bannerheeren, Ridderschap ende Stede schattingen accorderen, anno 1518.
Hertog Carl Ingaen een erfwissel met Henrick de Groeff, Erffvaigt tot Erckelens,
van sulcken erff, als hij liggen had in den Schependom van Aernhem, buten St.
Johanspoort bij Emaus, te weten huijs en hofstat geheiten Groenenstein met der
watermolen, die Floris van der Erue togehoort, met weijden, kempen, holtgewas,
bosch, broick, met der wildbanen, acker, lant, sant hoge en lege, in natten, in drogen:
bouwinge, getimmer, vischerien, en met eene erue dat Euert de Moler togehoort,
en met der hoeuen in der wiltbanen gelegen bij den voorn Erffvaigt angeworuen,
met alsulcke 4 mergen weijdelants als hij van Cracht van Camphusen, Drost ten
Berge, in pacht genomen en tot den voorn Erue en wiltbanen gebruijckt heeft,
geheiten die Habitacie bij 't Conuent van Bethanien oick in den Schependom van
Aernhem gelegen, noch 110 golde franckrijcksche kronen en 150 goltgl. van gewicht
bij den dedingsluijden tot desen erfcoop en wissel van beijden sijden gecoren ter
somme van 3800 goltgl. van gewicht. Geeft daar tegen ouer an denseluen Erffvaigt
tot Ercklens.
Henrick die Groeff den hoff, erf en goet geheiten Staueren in den lande van
Veluwen in den kerspel van Ermel gelegen, met der moelen, bouwingen, lant, sant,
water, weijden, bosch, broeck, veen, heijde hoge en lege, met dat erue, dat Johan
Dirckssoon togehoort met allen sijnen rechten en tobehoor, als dat van den rechten
Erffgenamen gecoft is, met allen anwerft, thins, thienden, gehoricheit en vrijheijt
tot Zutphenschen rechten te verhergewaden, met eenen witten pauwenswans te leen
te holden van den voorn hertog en sijnen lijfferuen en vorder nijet, met
vorworden, dat Henrick voorn en sijne eruen met geenerleij dienst verplicht maer
des gantz verlaten sijn sullen, dien oick gegunt is, water wt Udelre meer te leijden
en tot heure meule to Staueren te gebruijcken, so mennichmael sulx nodig sal sijn.
28a Decembris 1524.
Gijsbert die Groeue, genoomt Ercklentz ontfengt dat Goet to Staueren met sijnen
tobehoor in den Lande van Veluwen in den kerspel van Ermel gelegen tot Zutphen
rechten, met vorworden, dat met deser beleninge ijederen sijn recht voorbehalden
is, en hij alleen tot sijnen rechten beleent
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is, om gequalificeert te zijn met recht op tselue goet te spreken. 1a Augusti anno
1550.
Diederick van Ruijtenborch, erue sijnnes neuen leste prossesseur Adolph van
Rutenborch den 11 Junij 1629.
(de pauwenswans getaxeert op een Zutphens Heergewaet)
Adolph van Rutenborch als erue sijnnes vaders Dercks beleent den XXIX Januarij
1630 Theodorus Quase als volmr van de mooder doet hulde alsoe hij noch onmundich
is.
Susanna van Laer, Weduwe Entis, als erue van Adolph van Rutenborch Unicoos
soone die tselue geerft van sijnne moeder Johanna Mulerts beleent den 13 Meert
1630.
Anna Maria van Recke de moeder als momberse van haere kinderen stelt dit leen
tot waerschap voor twee vercofte parceelen den hoff te Tuijl en goet Spickerhuijs,
den 6 Augusti 1633.
Eadem als moeder en momberse belast dit leen met de somma van acht en
twintich hondert guldens tot XX stuuer 't stuck to verrenten met 175 gl. jaerlix ten
behoeue en proffijte van Arnolt Leijdecker en sijnne eruen den 22 Nouemb 1636.
Anna Margreta van Recke als erue haeres soons Adolph van Rutenborch beleent
den 22 April 1643.
Eadem belast dit leen met de somma van 2300 gl. capitaels ten behoeve van
Lambert Goris, Sijndicus der Stadt Nijmegen den 24 April 1643.
Eadem verbindt dit leen tot waerburge van de coop en de opdracht vant huijs
Presichaue met sijnnen toebehooren aan Arnolt van Dans den 29 April 1643.
Egbert van Stauerden laet sijnne tucht den 27 Augusti 1647 voor Schepenen van
Arnhem en voor Geerfden van Overbetuwe en Veluwenzoom vuijtgegeuen
approbeeren ten respecte van 2800 gl. capitaels den 22 Novemb. 1636 ten behoeue
van sijn zal. huijsfrouwe vader geuestiget den lesten Augusti 1647.
Eadem crijgt vuijtstel vande twee bouenstaende belastungen voor ses jaeren d'eene
van 2800 gl. capitaels den 22 Nouemb. 1636 en de andere van 2300 gl. capitaels
den 27 Aprill 1643 verschenen en vermeerdert dat capitael van 2800 gl. met 1200
gl. en 2300 gl. met 300 gulden den 16 Decemb. 1647.
Eadem doet in pantschap vuijt aen Wolff Arnt Wolffsen een erue onder dit leen
gehoorende daer Jacob Willems tegenwoordich pachter van is voor de somme van
vier duijsent vijff hondert gl. den 19 Aprill 1649.
Otto Unico van Ruijtenberch bij opdracht van Anna Margreta van Recke, sijnne
moeder beleent den 21 Julij 1649.
Rutger van Haersolte tot Haerst en Oosterveene Drossaet van Linghen bij opdracht
van Anna Margareta van der Recke en Vnico Otto van Ruijtenburgh voor haer selven
en mede als respective moeder en voochdesse
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Broeder van Matthias Albert van Ruijtenburgh beleent den 22 Feb. 1651.
Elisabeth Margaretha van Pallandt huijsvrouw van Rutger van Haersolte, laet sich
met die helfte van dit leen beleenen den 17 Decemb. 1652.
Rutger van Haersolte &c verbint dit leen voor soodaenige schaede als Geertruijt
Herberts Weduwe Schoonsteins bij voortganck en voltreckinge van sijn meulen
en waeterleijdinge tot Leuvenum soude comme te lijden, den 22 Martij 1662.
Idem en sijn ehevrouwe Elisabeth Margareta van Pallant hebben aan de Heeren
Staeten des Vorstendoms Gelre en Gr. Z. opgedragen dese naervolgende allodiale
goederen om met het leengoet Staverden geconsolideert en tot een leen verheft te
worden: de thinsen onder Ermel, naementlijck twaelf stuijver jaerlijx tot tins uijt het
huijs van Juffr. Henrica de Reus staende tot Ermel, tien st. acht penn. jaerlijx uijt het
huijs aldaer gelegen competeerende de erfgenaemen van Geurt van Coot vijftien st.
jaerlijx gaende uijt twee slaegen boven de Horster Brinck toebehoorende Germain
Jans en Frans Henrickss. 15 st. jaerlijx uijt twee slaegen mede aldaer toecomende
Luijtjen de dochter van Gerrit Melis, 10 st. 8 penn. jaerlijx gaende uijt twee slaegen
aldaer toebehoorende Teunis van Hussel loco Aeltjen de weduwe van Gerrit Corneliss.
10 st. 8 penn. mede uijt twee slaegen aldaer, die Hartger Gerrits toebehooren, 9 st.
jaerlijx mede uijt twee slaegen aldaer, competeren de Aeltjen weduwe van Gerrits
Cornelis, loco Cornelis Jacobs Huijck 1 gl. 1 st. gaende uijt een goet bij Nunspeet
bij den Engel daer nu den trompet uijthangt genaemt Clerengoet competerende
Hendrick Berents als mede die naervolgen thinsen in Putten 3 st. 8 penn. gaende
uijt Haddincks goet toebehoorende Goris Pannekoeck, 5 st. 8 penn. uijt de Kelners
goet genaemt Veenhuijsen, 3 st. 8 penn. uijt desselfs goet Muntersgoet genaemt, 3
st. 8 penn. uijt het goet van Gerret Jansen en Geurt Aerts tot Huijnen 3 st. 8 penn.
uijt Willem Rutgers Verbruggen goet tot Huijnen 1 st. 12 penn. uijt de helfte van
Hessel Gerrits goet tot Huijnen nu Gerret Jans Smit toebehoorende 1 st. 12 penn. uijt
de wederhelfte van het voors. goet, competerende de kinderen van Wolter Hermans:
3 st. 8 penn. gaende uijt het goet van de kerck te Putten tot Huijnen, verschijnende
al te saemen op Martinidach in ijder jaer. Ten anderen dese naervolgende stedicheden
als onder Ermel 3 molder 5 schepel roggen gaende uijt Aelt Coolwaegens en Gerret
ten Holtens goet in Tellicht, Petri ad Cathedram verschijnende, 2 schepel roggen
gaende uijt een goet Conincksgoet genaemt, toebehoorende de Erfgenaemen van
Aert Beerts en Corn. Everts loco Lambert Sijmons: 1 schepel roggen uijt een erve
op de Pels, wordende voldaen bij de Heere Rentmr. Hendrick van Essen loco den
commandeur in 's Heeren Loo en die Gildemeijsters van St. Jurrien Gilde binnen
Harderwijck onder Putten 3 schepel roggen gaende uijt Goris Pannekoecks goet
Haddincksgoet gen t verschijnende te saemen op Petri: 3 molder 1 schepel roggen
uijt de Kelleners te Putten
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goet genaemt Veenhuijsen verschijnende te Pontiani: 1 molder 3 schepel rogge welcke
geuen Geurt Jans en Geurt Aerts uijt haer goet te Huijnen en verschijnt Pontiani als
oock dese naervolgende stedicheden mede aldaer, verscheinende Martini en Petri
als 1 molder 3 schepel roggen, die Willem Rutgers Verbruggen geeft uijt sijn goet
te Huijnen Kallengoet genoemt, 3 schepel 2 spint rogge die Wolter Aerts geeft uijt
sijn goet heercomende van Gerret Gerrits: 3 schepel 2 spint rogge die Gerret Jans
Smit voor de eene en de kinderen van Wolter Harmans voor de ander helfte geven
uijt een gedeelte van Gerret Gerrits goet: 1 molder 3 schepel roggen, die de Kelner
uijt Munters goet in Beijsteren geeft: 1 molder 3 schepel roggen, die de Kerckmŕen
tot Putten geven uijt haer Kerckengoet ten Woel.
Ten derden de naebeschreven landen onder Ermel gelegen, een erve en goet
gen t Cleijn Campvelt nu verpacht aen Aelt Stevens tot Ermel: drie dach maeten
hoeijlants bij de rijtmeen, als oock ses schepel lants bij Heurnloos huijs, nu verpacht
aen Cornelis Everts: een camp saeijlants omtrent drie molder gesaeijs verhuijrt aen
Jacob Haxter en voorts de landen het capittel van St. Marrien te Vtrecht voor desen
toegekomen hebbende aldaer naest liggende.
Ten laetsten oock de naeruolgende grove en smalle tienden, als voor eerst twee
blocken in de Buijrschap Tellicht, waervan het eerste wort genoemt het lege ofte
Pelser block, het andere het hooge block, noch des voors. Capittels gewesen thienden
in de Buijrschap Leeuwenheim, noch een tientjen genoemt Campvelt, is laetst gepacht
bij de schultus Cornelis van Coot: noch den smallen tient tot Ermel verpacht aen
Cornelis Breunissen, en de tienden in Hophuijsen verdeilt in twee deelen, het eerste
deel aen Gerret Hendrickss. Snel en het tweede deel aen Jan Peters verpacht met
alsulcke gerechticheden en servituijten als het voorn. Capittel van allen ouden
tijden gecompeteert, en de transportanten tot noch toe gepossideert en de vruchten
daer van genoten hebben.
Voorts twee deelingen holts in het Speulder bosch aangecocht van de Curateuren
van Juffr. Elisabeth Brincks, weduwe Dompselers in 't Hont darpel deel met alle haer
recht en gerechticheiden van heide, weide, rijs, twijch en andere gerechticheijt in
den ampte van Ermel gelegen: als oock noch vier deilingen in het selve Speulder
bosch aangekocht van Vrouwe Geertruijt van Linteloo, weduwe van wijlen de Heer
gouverneur Goltstein, sijnde in het dolderdeel, lotende met Willem Veer tot Braemel,
met heijde, weide, rijsch, twijch, turff en alle andere recht en gerechticheijt,
mitsgaeders twee honderden in den Elspeter bosch gecocht van Aert Gerrits, voor
desen vrij gecocht van de Reeckenkaemer van Gelderlant met hun toebehooren en
aencleven van dien gelegen in den Ampte van Barnevelt, Ende eijndelijck de
Raeijtiende groff en small in den selven Ampte van Barnevelt, tot Elspeet gelegen
met alle sijn toebehooren recht en gerechticheit aangekocht van de Heere Lambert
van Keppel, Raet en
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Reeckenmr in Gelderlandt, en is met alle de selue parceelen met den Hoff en goet
te Staeverden tot een leen gemaeckt aen d.V.G. & Gr. Z. ten Zutphenschen rechten
met een witten pauwenswans te verheergewaeden uyt de naem voor gem. Rutger
van Haersolte en vrouwe Elisabeth Margareta van Pallant, als Hulder beleent Dr.
Georgius Lipperus den 5 April 1663. Heregewaed getax op 2 goud gl.
Rutger van Haersolte tot Haerst en Staeverden Drost toe Sallant en Lingen laet
sijn besloten testament approberen den 15 September 1663.
Elisabeth Margareta van Pallant tot Haerst en Staeverden, ehevrouwe van Rutger
van Haersolte laet haer besloten testament approberen eodem die.
Rutger van Haersolte tot Haerst laet sijn besloten dispositie approberen, den 6
Junij des middaechs omtrent ses uijren 1667.
Idem verbindt dit leen pro judicato in saecken voor den Hove van Gelderlant
tusschen de momber deser Lantschap en Jan Brunswijck ongedecideert hangende
den 12 Februarij 1669.
Idem laet sijn naerdere dispositie approberen, den 5 November 1674 des
naemiddaechs omtrent drie uijren.
Sweder van Haersolte tot Bredenhorst en Dr. Cornelie van Steenler, als Volmr van
vrouwe Elisabeth Margareta van Pallant, weduwe en Douagiere van Haersolte laeten
het besloten testament van Rutger van Haersolte tot Haerst openen.
Sweder van Haersolte tot Bredenhorst laet hem uijt cracht van deselve dispositie
beleenen den 4 Martij 1675.
Willem van Haersolte tot Bredenhorst erve sijnes Broeders Sweder beleent den 5
Julij 1680, Willem Holtius is hulder.
Elbert Anton van Pallant Heer tot Voorst en vrouwe Walborch van Heeckeren,
eheluijden, laeten haer houlijx voorwaerden den 19 Februarij 1680 opgericht,
approberen, voornaementlijck ten respecte van dese naevolgende clausule. Ende
heeft de Wel Geb. Vrouwe Elisabeth Margaretha Bar. van Pallant, Vrouwe van
Staeverden tot voortsettinge van dit houlijck bij desen wel willen vernieuwen en
confirmeren soodaenige gifte en maeckinge als haer Wel Geb. Ao 1663 ten behoeve
en tot vordel van bovengem. Bruijdegom heeft gedaen, all het welcke van
soodaenige cracht sal sijn, off het selve in desen van woort tot woort stont geinsereert,
den 16 September 1682.
Johanna van Haersolte tot Bredenhorst, erve haers broeders Wilhelm van Haersolte
beleent den 7e Junij 1694. Wilhelm Holtius Rentmr is Hulder.
Vrouwe Johanna van Haersolte tot Elsen en Bredenhorst, geassisteert met haer
man Antonis van Haersolte tot Elsen en Bredenhorst beleent als erve haeres Broeders.
Wilhelm Holtius is hulder 7 Junij 1694.
Willem van Haersolten, erfgenaam sijns moeders Johanna van Haersolte beleent,
9 Septbr. 1721.
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Antonij Sweder van Haersolte, erfgenaam sijns broeders Wilhelm beleent 2 April
1731.
Coenraad Wilhelm van Haersolten, minderjarig, erfgenaam sijns vaders Antonij
Sweder van Haersolten beleent door Conradina Willemina van Dedum 19e Febr.
1734. Hulder Nicolaes van Hamel.
Idem meerderjarig geworden vernieuwd Eed. 8 Junij 1749. Coenradina Wilhelmina
van Dedem, en Hendrik van IJsselmuijden, beide pro se et q.q. cederen en
transporteren ten behoeve van C.W. van Haersolte voornt al het regt en eijgendom
dat aan 't voors: leen mogten hebben, onder voorbehoud van de Tugt die de moeder
daar aan mogte competeren, en vordere clausula bij de acte geëxpresseert eod. die.
Coenraad Willem van Haersolte draagt dit leen op voorbehoudens de revenues
aan sijn ......(*), en om bij finale scheijdinge en deelinge van den boedel wederom in
computatie te brengen aan Antonij Fredrick Robbert Evert van Haersolte sijn soon,
die daar weder mede op bovenste conditien beleend is. 11 Febr. 1777.
Coenraad Willem van Haersolte laat zijn besloten testament van den 12 Octob.
1779 aproberen 16 October 1779.
Anthonij Fredrik Robbert Evert van Haersolte laat aproberen en registreren zijn
huwlijksvoorwaarden den 26 October 1779 met Catharina Jacoba Johanna Taets van
Amerongen opgerigt. 23 Octob. 1781.
Coenraad Willem van Haarsolte laat sijn besloten testament van den 17 November
1781 aproberen 20 November 1781.
Anthonij Frederik Robbert Evert van Haersolte laat registreren een onderhandsche
acte specterende tot sijne huwlijksche voorwaarden door desselvs vader Coenraad
Willem van Haarsolte gepasseert 1 October 1785.
Coenraad Willem van Haersolte beleend 10 November 1785.
Idem laat sijne beslotene Testamentaire dispositie den 16 Novemb. 1785 met
desselfs ehevrouwe Maria Josepha Hannotiau opgerigt approberen 18 Novemb. 1785
's nademiddags een Quartier over drie uuren.
Anthonij Frederik Robbert Evert van Haersolte en Catharina Jacoba Taets van
Amerongen Eheln verbinden dit Leen voor de goede administratie van den generalen
ontfang der verpondinge &c ten behoeve van het Quartier van Veluwen 8 Decemb.
1789.

(*) Onleesbaar.
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Bij Rijswijk en Voorburg.
Voor menigeen welligt een onbekende landstreek, al ligt zij in het hart des lands,
onder den rook van het jaar op jaar zich uitbreidende en door duizenden en
tienduizenden bezochte 's Gravenhage. Naar Scheveningen gaat de groote stroom
van stedelingen en vreemden. Ook het Bosch ziet er, vooral in den omtrek der
Sociëteitstent, en met name wanneer de teregt vermaarde kapel der grenadiers en
jagers zich daar laat hooren, een talrijke schare zich bewegen in zijn statige lanen en
de liefelijke Scheveningsche boschjes ontvangen hun billijk aandeel in het bezoek
van wandelaars, ruiters en rijtuigen. Onnatuurlijk is dat niet, al was 't ook maar alleen,
omdat de groote meerderheid nu eenmaal gaat, waar anderen gaan. Ook vindt men
aan die zijde der stad de meeste nieuwe kwartieren, de voornaamste hotels, de
overvloedigste vervoermiddelen. Daar is muziek, daar is weelde van equipages en
toiletten, daar is gezelligheid, daar is levendigheid, daar ziet men en wordt men
gezien. Daar is ook de magtige zee, het trotsche geboomte, de golvende heuvelreeks,
waardoor zoo niet allen, dan toch zeker velen zich voelen aangetrokken. Daar kan
een rijk en weldadig natuurgenot worden gesmaakt, en wie maar een' enkelen dag
in de hofstad en haar' omtrek kan doorbrengen, of er maar korten tijd mag
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vertoeven, die doet wel, wanneer hij in de allereerste plaats aan 't merkwaardigste
zijn aandacht wijdt. Maar treffen wij het ditmaal al zeer toevallig, dat op onzen
ganschen wandeltogt bij Rijswijk en Voorburg niets ons herinnert aan de nabijheid
eener stad met meer dan 100 000 inwoners en wie weet hoeveel vreemdelingen? 't
Is in het drukst van 't seizoen, midden in den zomer, op een' prachtigen Julijdag. Daar
zijn in de groote, welvarende dorpen eenige menschen op de been, daar rijden enkele
boerenwagens en in de vaarten zijn een paar schepen te zien. Bij de buitenplaatsen
bespeuren wij heeren en dames en kinderen, die daar blijkbaar te huis behooren.
Maar dat alles zou hetzelfde wezen, al lag den Haag op evenveel uren afstands, als
't er thans minuten van verwijderd is, en niet weinig wegen bewandelen wij, waarop
een landelijke stilte heerscht, die ergens in een afgelegen provincie niet dieper zou
kunnen zijn. Hoeveel Hagenaars zijn nooit herwaarts afgedwaald? En hoevelen, die
er vroeger wel kwamen, hebben in de laatste jaren den weg er heen vergeten? Hoe
weinig vreemdelingen, ook uit eigen vaderland, hebben er ooit van vernomen, dat
ook aan deze zijde der stad een vriendelijk, opwekkend lustoord is te bezoeken, vol
van afwisseling en ten volle waard, om te worden gekend. Of is het voor ons
trammend geslacht te ver? Maar Rijswijk en Voorburg hebben immers ieder een
spoorwegstation en beide dorpen zijn bovendien door tramlijnen aan den Haag
verbonden. De heenen terugreis is gemakkelijk en goedkoop genoeg en een wandeling
van een paar uren is immers niet te groot? In een paar uur toch is in deze streek heel
wat te doen. Desverkiezende kan zelfs in veel korter tijd niet weinig, wat de moeite
loont, worden gezien, als de togt vroeger wordt afgebroken. Maar ook langer kan hij
duren en verder worden uitgestrekt, want meer dan één weg kan worden gevolgd en
wie de voornaamste punten bezoeken wil, zal nu en dan op zijn schreden moeten
terugkeeren, of hier en daar een weinig moeten afwijken van het regte pad.
Wij voor ons, die gaarne onderzoeken, wat onderweg onze aandacht trekt, besteden
er vrij wat langer tijd aan, dan de wandeling zelve vereischen zou. Wij zijn ook op
klassieken grond,
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waaraan tal van herinneringen uit onze geschiedenis zich verbinden, en vinden er
namen van huizen en landgoederen, die reeds voor eeuwen in oorkonden en kronieken
worden genoemd.
Van Rotterdam komende, verlaten wij den spoortrein aan de nederige halte in de
laan, door de ijzeren baan doorsneden. Zulk een doorsnijding vormt vanzelf een
afscheiding. Wie aan 't station afstapt, is geneigd zijn schreden onmiddellijk te rigten
naar het dorp en onwillekeurig zou hij dan vergeten hetgeen achter hem ligt, - een
fraai gedeelte van den ouden binnenweg van Rijswijk naar Wateringen, die in de
vorige eeuw tusschen een dubbele reeks van buitenverblijven doorliep en ook thans
nog de overblijfselen van zijn' voormaligen luister geenszins heeft verloren. Aan de
overzijde der spoorbaan, langs de laan van iepen, wilgen, populieren en elzen, treffen
wij nog een drietal landhuizen aan, met hun plantsoenen en waterpartijen, benevens
enkele boerenhofsteden, die in hun' aanleg de blijken dragen, dat ook hier eertijds
heerenhuizen prijkten. Men noemt hen allen gezamenlijk: ‘de Vo o r d e ' s ’ en zij
behooren aan de aanzienlijke familie v a n V r e d e n b u r g . 't Is een eenvoudige,
rustige landweg tusschen welige weilanden - echt Hollandsch. Maar hoe schilderachtig
zijn die boomen met hun grillige vormen, hun rijk geschakeerde tinten. Hoe geestig
is het spel van licht en schaduw. Wat liefelijke landschappen overal; hier de warm
gekleurde zonnige weide, glanzend van vruchtbaarheid, waar het bonte rundvee aan
den kant der heldere, met riet omzoomde sloot in het lommer der blaauwgrijze wilgen
is zamengegroept; ginds, waar het zware, donkere hout, tintelend in den zonnegloed,
uit de groene vlakte oprijst en de witte muren der hoeve laat doorschemeren, of waar
van verre de hooge torens van den Haag en Delft boven blaauwe, wazige bosschen
uitsteken, terwijl boven dit alles de prachtige zomerlucht met haar witte, donzige
wolken zich welft. Hoe weldadig is de kalmte die er heerscht, en wat weelde van
den rijken, milden zomertijd ligt er over dat
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alles uitgebreid. Wat geuren van vette, versche melk en van welriekend hooi vervullen
den omtrek. Hoe verkwikkend is het, hier te ademen en rondtezien, na zoo pas de
woelige stad te hebben verlaten en de dompige, stoffige, heete spoorwegcoupé te
hebben vaarwel gezegd. 't Verwondert ons niet, dat het Hollandsch landschap zooveel
schilders bezielde, zooveel dichters in zangdrift ontvonkte, zooveel vermogenden in
den lande tot het stichten van hun landkasteelen uitlokte. Hier zocht en vond de
Haagsche aristocratie een rustoord, waar zij zich van de beslommeringen van staatsen
stadsbestuur verpoosde, zoo nabij de stad en toch ver genoeg van haar verwijderd,
om haar te kunnen vergeten.
D u i n z i g t en N i e u w Vo o r d e , beiden naar den kant van den Haag gelegen,
wier huizen wij op tamelijk grooten afstand van den weg tusschen 't geboomte
onderscheiden, schijnen thans niet meer dan boerderijen, maar vooral het eerste heeft
aan den ingang van zijn' langen oprijweg en in het digte houtgewas nog de teekenen
van vroeger aanzien bewaard. Daar tegenover, aan onze linkerhand, vinden wij
evenzeer een groote boerenwoning, wier naam op de zware steenen palen der beide
inrijhekken niet te lezen staat, maar in die massieve ingangen, even als in de geschoren
hagen en de forsche boomen op het uitgestrekte terrein, zien wij de overblijfsels
eener ouderwetsche, deftige buitenplaats. Daarachter ligt een weiland, uitkomende
aan den grintweg op Wa t e r i n g e n en N a a l d w i j k . De beide kloeke palen, bij
de brug over de Wetering, die van dien weg toegang tot de weide geeft, dragen den
naam O c k e n b u r g . Zijn zij van We s t e r b a e n s stichting bij Loosduinen herwaarts
overgebragt? Of lag daar eertijds een heerenhofstede, die eveneens O c k e n b u r g
heette? De naam althans is reeds oud. In 1404 werd een G e r a r d v a n
O c k e n b u r g tot abt van Egmond verkoren.
Drie buitens zijn nog gespaard: S t e e n v o o r d e en d e Vo o r d e , nevens elkander
links van den weg en daartegenover ‘de plaats’ bij uitnemendheid, O v e r v o o r d e .
Als aanzienlijk buitenverblijf is eigenlijk alleen het laatste nog over. S t e e n v o o r d e
toch heeft wel zijn ijzeren hek, zijn' aanleg, zijn waterpartij, zijn houtgewas, zijn

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

185
heerenhuis behouden, maar alles ziet er tamelijk verwilderd uit; gras groeit in de
paden, kroos bedekt den vijver, schaarsch zijn de bloemen in de perken, en de
eenvoudige, vierkante huizinge met haar beide hooge schoorsteenen staat grootendeels
ledig. Slechts uit de gordijnen voor een paar vensters is het op te maken, dat zij niet
gansch verlaten is. 't Is de woning van den tuinbaas geworden. Beter is d e Vo o r d e
onderhouden. De plaats, die naar haar' naam te oordeelen, de oudste en eertijds de
aanzienlijkste was, prijkt met statig geboomte, waarin het huis is gelegen en dat het
met een helder waterwerk versierde grasplein insluit. Zij is verhuurd en zoowel in
haar plantsoen als in haar' ruimen moestuin is het te zien, dat zij niet wordt
verwaarloosd. Ware 't echter niet om de schilderachtige landschappen langs den weg,
dan zouden beide huizen met hun omgeving de - trouwens geringe - moeite van een
wandeling langs hun terrein maar weinig loonen. Maar O v e r v o o r d e vertoont
zich als een schoon en kostbaar buitengoed, van aanmerkelijke uitgestrektheid. Er
zijn lange, prachtige lanen van eerwaardige beuken; breede paden, met hooge
populieren, of zware linden en eiken omzoomd, slingeren zich langs met klimop
bewassen gronden, waaruit forsche boomgroepen oprijzen, langs frissche weiden,
door donkere boschpartijen ingesloten, langs smaakvolle vijvers, waarin het kloeke
hout zich spiegelt, en het deftige huis van donkerrooden steen ligt te midden van een'
rijken parkaanleg, met gazons en bloeijende heesters en bloemen, tusschen eiken en
linden van opmerkelijke schoonheid. De fijne, nobele geur der lindebloesems,
stroomende uit de digte boomgroep bij den weg, balsemt de lucht en te meer treft
ons misschien de fraaije lustplaats, omdat wij haar niet alleen zien in een bij uitstek
gunstig licht, maar ook, omdat het ons verrast, op dit kleine plekje grond in een
vergeten en door de spoorbaan als van de wereld afgezonderd hoekje, zooveel meer
te vinden, dan wij hadden verwacht.
Nu kunnen wij terugkeeren. Een togt door het Westland met zijn welvarende
dorpen en zijn vermaarde vruchtbare tuinen ligt niet in ons plan. Tal van namen
zouden wij er aantreffen, eenmaal door de edelste geslachten van Holland gedragen,
later onder
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die der heerlijkheden onzer stadhouders genoemd; wij zouden er de herinneringen
vinden aan magtige kasteelen en vorstelijke lusthoven, maar toch niet veel meer dan
de h e r i n n e r i n g e n alleen. Een rijtoer door het Westland wordt niet zelden door
de Hagenaars en hun gasten gedaan - deze binnenweg wordt dan echter doorgaans
niet gekozen. - Voor een wandeling zijn de afstanden wel wat groot, de open
grintwegen wel wat zonnig en al ontbreken er de fraaije en vriendelijke landschappen
en vooral bij Loosduinen de buitenplaatsen niet, de lange steenen muren, waarin de
meeste Westlandsche ‘tuinen’ liggen, beletten het gezigt op wat daar groeit en bloeit
en rijpt, terwijl zij vaak aan de landstreek iets eentoonigs geven, dat haar voor een'
wandeltogt minder aanbevelenswaardig maakt. Een uitstapje van de hofstad naar
Loosduinen en Monster, met het kleine zeedorpje ter Heide, door den stoomtram
gemakkelijk gemaakt en ook voor een' voetganger geenszins onbereikbaar, behoort
tot ons bestek ditmaal niet.
Langs ‘de Voordes’ keeren wij terug en de spoorbaan gaan wij weêr over.
Reeds aanstonds bij den ingang der iepenlaan vinden wij een dier eenvoudige
brugjes over de vaart, die in deze streken zoo eigenaardig zijn en, zoowel op het doek
door het penseel des schilders weêrgegeven, als in de werkelijkheid, onwillekeurig
de aandacht trekken. Kunsteloos is het. Een steenen boog met een flaauw gegebogen
gemetselde balustrade zonder eenig sieraad, aan het eene einde een paar vierkante
palen - dat is alles. Maar zoo geestig is 't van vorm, zoo schoon van kleur, door den
tijd verweerd, met mos en spichtig gras in de voegen, zich spiegelend in den kalmen,
klaren vliet, uitkomend tusschen het volle, rijk geschakeerde groen van allerlei wild
uitgroeijend geboomte en slanke rietgewassen, overwelfd door een paar oude,
knoestige stammen met hun breede kroonen, half in de koele schaduw, half verlicht
door de zon van den zomermorgen, dat het in al zijn' eenvoud een' diepen,
onvergetelijken indruk maakt. E n d e l v a a r t heet de plaats, die vroeger waarschijnlijk
een der heerenhofsteden van dezen omtrek was, te oordeelen naar het oude, zware
hout, waartusschen vermoedelijk
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het huis heeft gelegen; maar thans staat er nog slechts een boerenwoning, wier witte
muren en bemoste daken vriendelijk uitkomen tegen het groen van het geboomte.
Niet ver van den ingang van Endelvaart vinden wij een dergelijke brug, iets
aanzienlijker en iets beter onderhouden, met ijzeren leuningen en wat deftiger palen.
't Is een der toegangen tot het uitgestrekte terrein, dat onder het H u i s t e We r v e
behoort. Een fraaije lindenlaan leidt er naar een open ruimte in het bosch, tusschen
het nog tamelijk jonge hout, waar een stal en een boerderij zich voor het oog van
den voorbijganger langs den weg verschuilen. Van een heerenhuis is hier niets te
zien, al heeft het den schijn, dat dit gedeelte der bezitting ook in der tijd een
afzonderlijke buitenplaats was, waarvan de huizinge werd gesloopt en alleen de
nevengebouwen overbleven, terwijl de grond werd aangetrokken bij het aangrenzende
goed, dat wij nog eenigen tijd nevens ons houden. Aan den overkant zijn het
weilanden, met wilgen en elzen omzoomd, afgewisseld door boerderijen en
arbeiderswoningen, die een kleine buurschap vormen, en in tegenstelling met wat
verdween, zien wij aan die zijde ook een nieuwe lustplaats aangelegd, met het groote,
moderne, grijs gepleisterde gebouw, door den heer Va n d e r K u n gesticht, te
midden van een plantsoen, dat met de jaren nog wat winnen moet, maar waarin toch
enkele kloeke stammen van eerwaardigen ouderdom niet ontbreken. Met genoegen
merken wij op, dat de van ouds zoo gezochte, later door zooveel aanzienlijker verlaten
landstreek, toch weêr in dezen tijd den lust tot bouwen en planten heeft opgewekt
en gaarne zouden wij in dit buitenverblijf We s t h o f de profetie willen zien van een
toekomst, waarin ook deze zijde van den omtrek der bloeijende hofstad getooid zal
zijn met een' krans van lusthoven, zooals het was in de dagen, toen Rijswijk er op
een veertigtal roemen mogt.
Wij zijn nu gekomen in dat gedeelte van de gemeente Rijswijk, dat wel klassieke
grond mag worden genoemd. Hier lagen voor eeuwen drie trotsche burgten, op zeer
korten afstand van elkander verwijderd; hier prijkte sedert het jaar 1634 het schoone
paleis, door F r e d e r i k H e n d r i k opgetrokken, door koning

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

188
W i l l e m versierd; hier leven nog de herinneringen aan edele geslachten, er gevestigd,
aan personen, in 's lands historiën vermaard, aan gebeurtenissen, voor onze
geschiedenis van beteekenis. En zijn die burgten zelven verdwenen, de plaats van
twee daarvan wordt nog door aanzienlijke landhuizen beslagen; is het vorstelijk
lustslot reeds sedert meer dan een eeuw weêr gesloopt, de plaats waar het stond is
nog zorgvuldig onderhouden; en niet alleen als de belangrijkste, maar ook als een
der schoonste partijen uit Rijswijks omstreken mag de plek gronds worden genoemd,
waar de kasteelen We r v e , d e B u r g en B l o o t i n g h e , nevens het huis
N i e u w b u r g , hun torens en daken verhieven.
Het h u i s t e We r v e moet reeds in de 13de eeuw de zetel zijn geweest van een
adellijk geslacht, dat er zich naar noemde en zich afkomstig rekende van de Heeren
v a n We n a , d e B o e c k e l s , die uit den stam der oudste burggraven van Leiden
zouden zijn gesproten. In den loop der tijden vervallen en grootendeels afgebroken,
terwijl ook de oorspronkelijke bezitters waren uitgestorven, werd het in 1448 door
Heer J a n R u i c h r o k , uit een' zijtak der Va n d e We r v e 's afstammend, gekocht
en luisterrijk herbouwd. Hij was Raad van hertog Filips, rentmeester en vriend van
Jacoba van Beijeren. Verhaalt een overlevering, dat niet in den Haag, maar in de
slotkapel van dit huis het huwelijk met Frank van Borselen werd gesloten, dan houdt
zij geen rekening met het jaartal, waarin die gebeurtenis voorviel. In 1432 toch lag
het oude kasteel reeds in puin en was het nieuwe nog niet gesticht. In het midden der
vorige eeuw vertoonde 't zich nog als een ruim en deftig gebouw, met een' hoogen
vierkanten toren, waarboven een achtkantig koepeltorentje prijkte. Het lag in een
breede gracht en was door een vaste brug aan een voorplein met stallingen en een'
lagen hoektoren verbonden, maar het was, blijkens de afbeelding, toen reeds
aanmerkelijk gemoderniseerd.
Tegenwoordig heeft het alle kenteekenen van ouderdom verloren, al kan het
muurwerk nog van Jan Ruichroksstichting over zijn. 't Is een groot, grijs gepleisterd
huis, nog aan drie zijden door een' ruimen, helderen vijver omringd. Aan het front
is de gracht
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gedempt en de brug met den voorburgt weggebroken. Een fraaije brug met deftige
steenen pilasters geeft toegang tot de statige iepenlaan, die langs de frisch groene
weide, aan wier overzijde het digte bosch van het h u i s t e N i e u w b u r g oprijst,
op den met een geschoren haag omringden bloemtuin en verder op het huis en de
stalling aanloopt. Hooge iepen, bruine beuken, tamme kastanjes, zware linden en
andere forsche, breedgetakte boomen tooijen de smaakvol aangelegde en uitstekend
onderhouden buitenplaats, die met haar waterpartij, haar gazons, haar bloembedden
en heesterperken, voor zoover 't gezigt daarop vergund is, een' gunstigen indruk
maakt. Zij behoort dan ook niet tot de verlaten landgoederen, maar wordt door den
eigenaar, den baron Va n P a l l a n d t , bewoond.
En zie hier het prachtige zwartgelakte ijzeren hek met vergulde letters en cijfers
en het wapenschild er boven, in 1883 hier geplaatst aan den ingang van de beukenlaan,
aan wier einde wij tusschen de bladerenkroonen een hooge, spitse obelisk ontwaren.
Dit is het H v y s t e r N i e v w b v r g h , zoo als met blinkend gouden letteren op het
hek staat te lezen. Een enkele blik overtuigt ons, dat zorgvuldig de hand wordt
gehouden aan dit historisch plekje gronds. 't Is er vrije wandeling. De bewoner van
het nette huisje bij het hek moge toezigt houden op de plaats, hij wijst niemand terug.
Wij treden de breede beukenlaan tusschen de rijsboschjes aan wederzij binnen en
komen uit op een groot, rond plein, waar in het midden de slanke naald zich verheft.
Zij rust op een vierkant voetstuk, dat zelf op een stevig fundament geplaatst, eenige
voeten boven den beganen grond is verheven. Een drietal treden van blaauwen
arduinsteen leidt tot het langzaam glooijende met graszoden belegde terras, dat den
voet van het monument omringt. 't Geheel is grootsch en statig van vorm en
verdienstelijk is ook de bewerking der spaarzaam aangebragte, maar goed gekozen
sieraden en zinnebeelden.
Aan de voorzijde van het voetstuk vermeldt een opschrift in deftig latijn met groote
gulden letters, dat Willem V, prins van Oranje-Nassau, op den grond van het vervallen
huis in 1792 dit
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gedenkteeken heeft opgerigt ter eere van den grooten, goeden God, den Vredestichter
en ter gedachtenis van den Rijswijkschen vrede.
Daarboven, op de naald zelve, is het wapen des prinsen geplaatst en wederom
daarboven een Mercuriusstaf, als zinnebeeld van den koophandel. Symbolen van de
welvaart, door zeevaart en landbouw verspreid, versieren de zijvlakken der obelisk
en aan den achterkant herinnert de pijlbundel aan de noodzakelijkheid van eendragt.
Dat jaartal, dat symbool der eendragt, dat opschrift, zij zijn welsprekend en wat
weemoedige gedachten roepen zij op! In het najaar van 1697 was hier de vrede
gesloten, die aan een' rampspoedigen oorlog met Frankrijk een einde maakte, maar
reeds terstond slechts zeer flaauwe verwachtingen omtrent zijn duurzaamheid opwekte.
‘Een' eeuw'gen vrede sloot men hier,
Die eeuwig duurde - een jaar drie, vier.’

zoo liet een onzer dichters zich hooren, als aan den voet der gedenknaald. Reeds in
het voorjaar van 1702 brak weêr een nieuwe oorlog uit, terwijl zoo pas de wijze,
kloeke leidsman der Republiek en Engeland was ontvallen. In 1783 was het h u i s
t e N i e u w b u r g gesloopt. Daar was wel meer, dat gevallen was of op vallen stond!
Er was oorlog met Engeland, er was burgertwist en verdeeldheid. Prinsmannen en
Patriotten stonden tegen elkander over met bitterheid in het hart en met het zwaard
in de hand. In 1792, toen het monument werd opgerigt, had de burgerkrijg reeds
gewoed, het burgerbloed gestroomd, de prins was geschorscht geweest en hersteld,
in Frankrijk was de geweldige omwenteling uitgebroken. 't Was alles verwarring en
onrust in den lande en in gansch Europa. En eer nog een eeuw na het sluiten van den
Rijswijkschen vrede was verloopen, was de prins als balling naar Engeland
overgestoken. De handel geknakt, de zeevaart vernietigd, de landbouw kwijnend, de
welvaart verloren, en de eendragt - 't mogt wel een bittere spotternij heeten, in 1792
haar zinnebeeld aan de gedenknaald te hechten!

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

191
‘Een' eeuw'gen vrede sloot men hier,
Die eeuwig duurde - een jaar drie, vier!
Toen heeft men op het puin van 't huis, in later tijd,
Een brooze piramide der eeuwigheid gewijd.’

De piramide is hecht genoeg gebouwd, al is zij ook niet ‘voor de eeuwigheid’ bestemd.
Ook is zij fraai genoeg en in zoover bezienswaardig. Maar als zij er niet was, 't zou
ons vaderlandsch gevoel niet onaangenaam aandoen. Hartverheffende herinneringen
heeft zij niet levendig te houden voor de kinderen onzes volks.
Het huis te Nieuwburg, - aldus genoemd naar den prins v a n d e P f a l t z
N e u b u r g , die er den eersten steen van gelegd had, maar ook onder de namen van
h e t h u i s t e R i j s w i j k of B e l v e d è r e bekend - leende zich uitstekend voor
vredesonderhandelingen, waarbij allerlei fijne quaesties van etiquette te pas kwamen.
Nagenoeg halfweg tusschen den Haag en Delft gelegen, had het een strenge
regelmatigheid van vorm, die netelige vragen omtrent den voorrang der gezanten
gelukkig hielp oplossen.
In het middengebouw, dat regt tegen over den ingang lag, vergaderden de
bemiddelaars, de Zweedsche gezanten. Zij reden met hun koetsen door de groote
laan naar den hoofdingang. In de beide zijpavillioens had men volkomen gelijke
deuren gemaakt, over de Wetering twee bruggen gelegd en door de beide lanen
nevens de hoofdlaan kwamen te gelijkertijde de gevolmagtigden van Frankrijk, die
te Delft logeerden, en de vertegenwoordigers der verbonden mogendheden, die in
den Haag hun verblijf hielden. Een paar vertrekken tusschen het middengebouw en
de pavillioens bood gelegenheid tot afzonderlijke beraadslagingen der partijen en
der bemiddelaars. 't Was, of Jacob van Kampen, de bekwame bouwmeester van het
kasteel, 't reeds voor ruim zestig jaren met het oog op die bestemming had ontworpen!
Maar 't was den prinselijken bouwheer slechts te doen geweest om een lustslot in de
nabijheid van den Haag. Hij had daartoe de plek gekozen, die reeds aan zijn' broeder
Maurits had toebehoord en waarheen een aanzienlijke stoeterij, maar niet minder de
jonkvrouw van Mechelen, den krijgshaftigen stadhouder menigmaal had getrokken.
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Er was een fraai gebouw verrezen met terrassen en balkons, met stallingen en
nevengebouwen aan den ommuurden voorhof, met tuinen en vijvers, lanen en
starrebosschen, naar den smaak dier dagen en naar het hart van den prachtlievenden
vorst. Toch schijnt voor hem en zijn' opvolger het huis te Honselaarsdijk meer
aantrekkelijkheid te hebben gehad, en ook zijn kleinzoon, Willem III, vertoefde meer
in den Haag en op het Loo, dan hier, al heeft hij ook het zijne tot versiering van huis
en plantages gedaan.
Er is thans niets meer van over, dan een paar langwerpig vierkante vijvers. Maar
de aanleg is nog deftig, al is het hout niet bijzonder oud en zwaar en al zijn de boschjes
van elzen en esschen, die de ruimte tusschen de lanen innemen, geenszins door
schoonheid opmerkelijk. Er is iets in die stijfheid en regelmatigheid, wat hier zoo
goed op zijn plaats is. 't Is er groen en frisch, kalm en rustig. Daar is lommer en water.
Ongehinderd kan men er ronddwalen en neerzitten en niet onvoldaan zal men scheiden
van de plek, waaraan zich zulke herinneringen verbinden uit de dagen, toen de
Republiek zoo snel in magt en aanzien wies en uit den tijd, toen zij zoo jammerlijk
ten ondergang neigde.
Reeds in de 11de eeuw bloeide het adellijk geslacht der Heeren van Rijswijk. Maar
hier is de plaats van hun' burgt niet te zoeken. Vermoedelijk was die gesticht tegenover
den lateren prinselijken lusthof, waar thans nog een aanzienlijk buitenverblijf wordt
aangetroffen, van ouds als d e n B u r c h bekend, waarbij ook in vroeger dagen een
kapel heeft gestaan. Dit huis is sedert lang verdwenen. In de eerste helft der vorige
eeuw vond men er slechts een boerenwoning, waaraan een verblijf voor den landheer
verbonden was, door een paar piramidaal- en spiraalvormig gesnoeide boompjes en
een bloementuintje er voor, nog eenigszins als een heerenhuizinge te herkennen.
Thans is dat anders. Om te zien, wat er van d e n B u r c h geworden is, steken wij
den rijweg over en slaan wij de laan is, aan wier ingang vier forsche beuken prijken
en die ons spoedig tusschen de welige weilanden en langs een vriendelijke woning
op een met beuken beplant voetpad brengt. Hier is het hek der fraaije lustplaats, die
den heer Jhr. v o n F i s e n n e toebehoort.
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Het deftige huis met zijn gesloten veranda's is modern, even als de aanleg van het
buitengoed, dat behalve zijn' naam geen herinneringen aan zijn vroegere krijgshaftige
bestemming heeft bewaard. Geen stroeve muren en torens meer, geen voorburgt en
buitenhof, maar zware beukenstammen bij het hek en prachtige linden op het plein
voor het huis, rijke bloembedden, breede wandelpaden, frissche grasperken, sierlijke
heestergroepen, hoog geboomte van allerlei vorm en kleur. Geen diepe grachten
meer, die de grondvesten bespoelen, maar een smaakvol waterwerk, dat zich langs
en door den aanleg slingert, waar zwanen met hun jongen drijven. Werd elders in
den omtrek meer dan één heerenhofstede tot een boerderij vernederd, hier werd de
boerderij, die het oude burgtslot verving, weêr in haar' rang als woonplaats van een
aanzienlijk geslacht hersteld, al was het naar den eisch van den tegenwoordigen tijd.
En heeft hier indertijd het kasteel der Heeren van Rijswijk gestaan, dan verdient de
plek wel in gedachtenis en in eere gehouden te worden. Want hun stamhuis behoorde
tot de oudsten en edelsten van Holland. Reeds vroeg en herhaaldelijk komen leden
er van in de oorkonden voor, en is het soms onzeker, of Heeren, die Va n R i j s w i j k
genoemd worden, niet in het land van Altena of in de Betuwe gezocht moeten worden,
in Holland woonde zeker D o d o v a n R i j s w i j k , in 1085 een der getuigen van
graaf Dirk V bij de schenking aan de abdij van Egmond, even als O d g e r en
W i e g e r u s , die in 1162 en 1168 met graaf Floris III zegelden, als A r n o l d , de
‘dapifer’ (drost) van Dirk VII, en zijn broeder H e n d r i k , medgezellen diens graven,
raadslieden zijner weduwe bij het huwelijk van gravin Ada, medestanders van den
graaf van Loon, later, nevens hun bloedverwanten J a c o b en W i l l e m , met graaf
Willem I verzoend, - als G e l e k i n u s , R e i n e r u s , G e r a r d en S i m o n , tusschen
de jaren 1222 en 1231 meer dan eens als getuigen van graaf Floris IV, den abt van
Egmond, of Nicolaas Persijn van Haarlem optredende. Na dien tijd schijnt hun
bloeitijd voorbij. Ten deele vinden wij hen niet meer bij belangrijke regeringsdaden
vermeld, ten deele zijn 't geen Hollandsche Rijswijks, die er in betrokken zijn. Maar
nu verschijnen ten tooneele de Heeren v a n d e n B u r c h , die gezegd worden, aan
dit huis
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hun' naam te ontleenen. Door een erfdochter ging het in 1491 aan P i e t e r S u i j s
uit Dordrecht over, en op dezelfde wijze in 1580 aan het geslacht Va n d e r D u i n ,
dat het tot 1688 bezat. Welke heerlijke regten de oude Heeren van Rijswijk gehad
mogen hebben, is onzeker. Maar in 1474 was de ambachtsheerlijkheid in handen van
den graaf van Nassau-Breda en zoo was zij gekomen aan prins Willem I, die haar in
1557 opdroeg aan Cornelius Suijs, terwijl zij in 1688 aan de regering van den Haag
werd verkocht. De hooge heerlijkheid was aan de grafelijkheid verbleven, en na
eenigen tijd aan Cornelis Suijs in pandschap gegeven te zijn, werd zij na diens dood
nu eens aan de stad Delft verpand, dan weêr door de grafelijkheid tot zich getrokken.
Wij houden nu verder het J u l i a l a a n t j e , dat evenwijdig met den rijweg loopt,
en de voorkeur verdient, omdat het ons langs de buitens leidt, terwijl wij over de
vlakke weiden heen evengoed kunnen zien, wat er aan den grooten weg is gebouwd
en zich hoofdzakelijk bij de R.C. kerk en het L i e f d e g e s t i c h t bepaalt. Behoudens
een moderne villa, is het huis te Nieuwburg daar de laatste groote plaats. Aan het
voetpad houden wij nog eenigen tijd het fraaije plantsoen en waterwerk van d e n
B u r c h nevens ons. Dan vinden wij een verwilderd terrein, met een vervallen
gebouwtje en een oud, roestig, geschonden ijzeren hek. De palen aan den straatweg
zijn nog met een paar wapenschilden versierd. Misschien stond hier eens
G r u i s b e e k met zijn' hoogen toren. Wat wij er nu nog aantreffen is het overschot
der voormalige heerenhofstede S c h o o n o o r d , naar men zegt indertijd door T r o m p
bewoond, later een niet onvermaarde kostschool, thans het eigendom van een' boer,
terwijl een gedeelte van den grond bij den Burch werd getrokken. Zooals 't er
tegenwoordig uitziet, schijnt de naam, die nog steeds op het hek staat te lezen, wel
een bittere bespotting!
Minder aanzienlijk dan de gespaarde buitenplaatsen in den omtrek, die wij tot dus
ver zagen, maar toch bewoond en goed onderhouden en zeer gunstig van het
aangrenzende, gansch verwaarloosde en grootendeels gesloopte S c h o o n o o r d
onderschei-
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den, vertoont zich het buitenverblijf met de hooge haag, het grijze huis en het kloeke
hout, dat den gemoedelijken, geenszins ongewonen, maar niet onverdienden naam
van We l g e l e g e n draagt. De ligging vlak bij het dorp, met een ruim uitzigt op den
weg en de weiden en 't geboomte, waarin zich het dorp verschuilt en waarboven de
torenspits oprijst, is gunstig genoeg, om dien naam te regtvaardigen. En heeft het
zelf geen beteekenis als oud en historisch goed, een gedeelte van zijn grondgebied
behoorde in der tijd onder een der drie oude Rijswijksche kasteelen, h e t h u i s t e
B l o o t i n g h e . Een eenvoudig houten hek naast het plantsoen van Welgelegen,
toegang gevende tot een laantje, dat op een paar met klimop begroeide huisjes uitloopt,
bewaart alleen in den naam, er op te lezen, de herinnering aan den grooten, in de
eerste helft der vorige eeuw nog tamelijk wel bewoonbaren burgt. Volgens de
afbeelding vertoonde 't zich destijds nog als een ruim en stevig gebouw, met een
vooruitspringend poorthuis, grachten en valbrug, met hooge daken en trapgevels en
een' ronden toren op den hoek, terwijl aan den achterkant twee vleugels, waarvan de
eene een' achtkantigen toren behouden had, een digt begroeid plein insloten. Het
geslacht d e B l o o t e of v a n B l o o t i n g h e behoorde tot den ouden adel van
Holland, maar het schijnt reeds voor eeuwen te zijn uitgestorven en hun stamhuis
ging aan de H o d e n p i j l s en later aan de P y n s e n s , de N o b e l a e r s en andere
familiën over. 't Was op het einde der 18de eeuw geheel in verval geraakt en werd
tot den grond toe gesloopt. Enkele woningen, het eigendom der diaconie, beslaan de
plaats waar het edele huis heeft gestaan.
Wij zijn nu in de onmiddellijke nabijheid van het dorp en verlaten het voetpad
langs een' zijweg, die bij den ingang van de breede dorpsstraat op den rijweg uitkomt.
Waren wij regt uitgegaan, dan had ons het pad langs de buitenzijde van Rijswijk en
voorbij het plantsoen en het inrijhek van het aan den heer B l a a u w behoorende
H o f r u s t naar den Haagschen straatweg geleid. Hofrust is aan dezen kant de laatste
buitenplaats. Zij heeft een eenvoudig, deftig, grijs gepleisterd heerenhuis en fraai,
hoog geboomte en ziet over een weide uit naar den straatweg en naar
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de hofstad, waaraan het bloeijende dorp thans bijna reeds door een dubbele
huizenreeks is verbonden.
‘Een Wech, die is gestraet,
Dat veel gemack geeft aen een yeder die ze gaet’,

behoort gelukkig reeds sedert vele jaren niet meer tot de zeldzaamheden in den lande.
Dat was het wel in de dagen, toen Jacob van der Does ook dit onder de
merkwaardigheden van 's Gravenhage te vermelden had, in de laatste helft der 17de
eeuw, in den zelfden tijd, waarin hij het ‘wonderwerck’ - de Z e e s t r a a t van den
Haag naar Scheveningen - zag tot stand komen, het groote werk, dat niemand minder
dan Constantijn Huygens te midden van allerlei belangrijke ambtspligten en
beslommeringen zooveel jaren had bezig gehouden. Wij kunnen ons nu naauwelijks
meer voorstellen, hoe een betrekkelijk zoo weinig moeijelijke onderneming aan een
geslacht, dat toch wel wat aandurfde, zooveel hoofdbrekens kostte, zooveel
tegenwerking en bezwaren te overwinnen had, zoo veel pennen tot bestrijding en tot
verheerlijking in beweging bragt. Nog minder kunnen wij begrijpen, dat, nu het
voorbeeld toch eenmaal gegeven, de uitvoerbaarheid bewezen, het ‘groot gemack’
gebleken was, de landzaat tot in de eerste helft dezer eeuw met zand- en kleiwegen
is blijven voortsukkelen en de kunstwegen behoorden tot de dingen, aan onze
grootvaders nog nagenoeg onbekend.
‘Nu draaft m' er over heen, en een Paert kan meer trecken,
Als vier voor desen deên.’ -

zegt van der Does. Wat zou hij wel gezegd hebben van de ijzeren baan, langs dien
weg gelegd, waarop ook wel één paard meer kan trekken, dan vier voorheen! Zal het
nageslacht het kunnen gelooven, dat de zoo eenvoudige en praktische tramwegen
lang na het midden der 19de eeuw ook nog tot de nieuwigheden moesten gerekend
worden?
Uit de dagen, toen de stadhouderlijke koetsen, de carossen van edelen en patriciërs,
van regenten en ambassadeurs, even goed
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des zomers door het gulle zand, des winters door ‘het slijk en vuile nat’ zwoegden,
als der huislieden karren en wagens met fruit en zuivel beladen, is in Rijswijk niet
veel meer overgebleven. Tegenover de kerk, wier uitwendige vorm, evenals haar
ligging op het hooge, ommuurde en met linden beplante kerkhof, maar weinig is
veranderd, vinden wij een' ouden gevel met het Beijersche wapen en het opschrift:
‘d i t i s i n B e i j e r e n ’, en in de dorpsstraat een' aardigen gevelsteen van het jaar
1623 in het huis, waar destijds blijkbaar een metselaar woonde; maar over 't algemeen
draagt het groote, welvarende dorp den stempel van nieuweren tijd. De straten zijn
ruim, de aaneengesloten huizen in den regel net en goed onderhouden, het geheel
heeft een min of meer steedsch voorkomen, deftig en degelijk. Opmerkelijke
gebouwen, door bouwstijl of schilderachtigheid uitmuntend, treffen wij er niet aan.
Verreweg het grootste, reeds van verre zigtbaar door zijn hooge muren en zijn boven
alles uitstekend dak, is de colossale stichting van vrouwe M a r g a r e t h a
E l i s a b e t h v a n d e Wa l l , douarière Mr. B o u d e w i j n O n d e r w a t e r ,
H e e r v a n B r a n d w i j k , G i j b e l a n d e n P u t e r s h o e k , in 1850 uit ruime
beurs gebouwd en der Herv. diaconie voor haar armen en weezen geschonken. Wij
vinden den zwaren, kloeken voorgevel aan de breede laan, die zijwaarts af langs de
haven loopt. Het heeft schatten gekost en voor velen is er plaats. Maar slechts
weinigen schijnen voor 't genot van een' kalmen, onbezorgden levensavond hun
vrijheid te willen opofferen. Naar men ons zegt, is er dan ook te Rijswijk weinig
eigenlijke armoede en de behoefte aan zulk een toevlugtsoord niet groot.
Benijdenswaard welligt de plaats, die zulk een stichting bezit; nog meer
benijdenswaardig zeker de plaats, die haar niet noodig heeft.
En 't belangrijkste huis van Rijswijk is voor hen, die Neerlands volksdichter
waardeeren en liefhebben, de ruime, eenvoudige, grijs gepleisterde woning, met het
ijzeren hek en de heesters er voor, tegenover de kerk gelegen, waar onze To l l e n s
de laatste jaren van zijn leven doorbragt en in hoogen ouderdom stierf. Hij rust op
het kerkhof, waar ook het praalgraf der O n d e r w a t e r s prijkt.
Uit de dorpsstraat leidt een korte iepenlaan naar den grooten

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

198
straatweg en naar de uitspanning W i t s e n b u r g , eertijds een achterleen van
B i n c k h o r s t en misschien een adellijk huis, maar reeds sedert vele jaren een druk
bezochte herberg.
Of 't dezelfde is, waarin de Hagenaars indertijd ‘Romeijn gingen aanspreken,’ en
wier spijzen- en drankenkeur Van der Does in anderhalve bladzijde van zijn gedicht
verheerlijkt op een wijze, die ons nog kan doen watertanden, is ons onbekend. Wij
zetten er ons wel een oogenblik neder, maar beproeven niet, of zij bij magte is, de
heerlijkheden op te disschen, waardoor haar vermaarde 17de eeuwsche voorgangster
zooveel jonkers en jonkvrouwen op rijtoertje of sledevaart tot zich trok. Daarentegen
wordt er ook niet zulk een krasse aanval op onze beurs gedaan, als vader en moeder
Romeijn zich plagten te veroorloven. 't Is er alles zeker veel eenvoudiger dan toen,
maar het uitzigt van het pleintje voor het huis is vriendelijk door de weiden en
bosschen aan de overzijde van den weg en tamelijk levendig is 't verkeer van
voetgangers en wagens, al komt er weinig of geen ‘rijkdom’ voorbij. Mogelijk is het
daarvoor ook nog te vroeg op den dag en ontbreekt het later aan equipages niet.
Hoe nu verder? De naaste weg naar Vo o r b u r g is regtuit, de statige laan daar
voor ons in. Iets verder, maar niet minder aanbevelenswaardig, is de wandeling langs
d e n V l i e t , maar dan zien wij de buitenplaatsen L e e u w e n d a a l en C r o m v l i e t
niet, althans niet dan van verre, tenzij wij straks, als wij het einde der laan
voorbijkomen, een eindweegs teruggaan. Wenschen wij ook een' blik te werpen op
het oude huis t e H o o r n , dan moeten wij ons nog een' kleinen omweg getroosten.
De breede laan, waaraan de Onderwaters-stichting staat, leidt er regt op aan. Wij
kunnen er echter ook komen, wanneer wij eerst den straatweg op Delft volgen en
dan een zijspoor inslaan. Zoo zetten wij onzen wandeltogt voort langs dien straatweg,
waar de boomen ten deele zijn geveld, met het uitzigt op de frisch groene, met
runderen en schapen bevolkte weide, en het donkere houtgewas van L e e u w e n d a a l ,
waartusschen het witte heerenhuis krachtig te voorschijn treedt. Straks bereiken wij
de hooge H o o r n b r u g , over de aloude trekvaart van Leiden naar Delft - den
D e l f t s c h e n V l i e t , misschien de G r a c h t v a n
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C o r b u l o - geslagen. Daarnevens verheft zich de kloeke molen, dien wij reeds op
grooten afstand hadden gezien. Daar, op de molenwerf aan zijn' voet, is in de dagen
der Republiek menigmaal vrij wat heerlijkheid vereenigd geweest. Daar kwamen,
van den kant van Delft, de afgezanten der vreemde mogendheden, wanneer zij hun'
plegtigen intogt in den Haag zouden houden. Daar stegen zij uit hun carossen en zij
werden er met beleefde pligtplegingen ontvangen door de gemagtigden van de
Algemeene Staten, tot hiertoe hun te gemoet gekomen met hun rijk vergulde en
kostbaar bespannen koetsen. Daar namen zij plaats in het prachtige statierijtuig en
in luisterrijken optogt ging het stadwaarts, waar de hooge vergadering hen met deftig
eerbetoon wachtte. Zoo heeft dit eenvoudig plekje, thans een uitspanning en theetuin,
menig geslepen diplomaat, menig beroemd staatsman, wiens naam in de
geschiedboeken der Republiek wordt genoemd, hier zien begroeten door diep buigende
gestalten, die toch straks, als 't op onderhandelen aankwam, vaak onbuigzaam genoeg
zouden blijken. En mogelijk heeft deze zelfde grond, althans deze omtrek, ook wel
minder beleefdheid aanschouwd. Als eens de hoeve H o r n u m hier lag, - wat niet
zeker, maar toch zeer mogelijk is - dan weet men er overigens niet meer van, dan
dat koning Arnulf haar, met andere goederen, in het jaar 889 aan zijn' getrouwen en
edelen graaf Gerulf schonk, en dan is de plaats reeds sedert duizend jaren bekend.
Later was er een grafelijk tolhuis, waar het hoorngeld geheven werd van alle vee,
over de brug gedreven, of aan deze zijde op het Haagsche grondgebied geslacht. En
wee den nalatige of onwillige! Hij werd op dit huis gevangen gehouden, tot schuld
en boete uit den verkoop van zijn goederen gevonden was. Is welligt de hoeve en
het tolhuis de oorsprong geweest van het h u i s t e H o o r n ? De belvedère van dit
buitengoed, op een kunstmatig opgeworpen en met geboomte beplante hoogte, ligt
aan de vaart, vlak bij de brug en zeker is het uitzigt er ruim over de omliggende
landen en wateren. Het huis zelf is op eenigen afstand gebouwd, aan den smallen
waterloop, die in de Rijkswijksche haven eindigt. De zijweg naar Wateringen, die
zich bij de Hoornbrug afbuigt, leidt ons langs het digte plantsoen
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der plaats, in het lommer van hooge iepen, terwijl aan de andere zijde welige, van
lanen omringde weilanden zich uitbreiden en wat verder de bosschen van de huizen
N i e u w b u r g en de We r v e zich uit de vruchtbare groene vlakte verheffen. Van
dezen weg zien wij het waterwerk, door blanke zwanen en bontgekleurde eenden
verlevendigd, den aanleg met zijn grasperken, zijn bloemen en zijn kloek geboomte,
het breede front van het huis aan den tuinkant, en den zijgevel met den slanken toren.
Daar is ook de ingang der plaats, door een ijzeren hek met zware steenen palen, die
den naam van H e t h u y s t e H o o r n dragen. Maar het gunstigst vertoont zich het
gebouw, als wij de brug over de wetering overgaan, van het smalle voetpad met zijn'
groenen zoom. 't Is ook aan dien kant gemoderniseerd. De hooge trapgevel van het
hoofdgebouw verdween, de lage onregelmatige zijgebouwen werden opgetrokken
en alles onder één dak gebragt. Ook verhoogt de bruin grijze pleister op de muren
de schilderachtigheid niet. Toch heeft het door den gemetselden wal met de talrijke
steenen palen langs den waterkant, en het geestig geornamenteerde tuin- of
schuitenhuisje, dat er uit oprijst, maar vooral door zijn' hoogen, door een sierlijke
gebogen kap gedekten toren, iets antieks en deftigs behouden, dat het den kleinen
omweg, dien men er voor moet maken, wel waardig doet zijn. En 't is ook nog slechts
een omweg, voor wie Witsenburg niet onbezocht wilde laten. Het dorp verlatende
langs de laan, waaraan de Onderwaters-stichting is gebouwd, komt men van zelf bij
het huis te Hoorn, en het fraaije gezigt op het bosch en heerenhuis van Leeuwendaal
verliest men daardoor niet.
Wij keeren naar de Hoornbrug terug en ons pad leidt ons verder langs d e n V l i e t ,
de kalme, vriendelijke, echt Hollandsche trekvaart, met het jaagpad en de witte
paaltjes, de weilanden en de kleinere buitenverblijven H o o r n w i j k , B u i t e n
g e d a c h t e n , V r e d e n o o r d en D r i e v l i e t , rustige woningen in een vrolijk
landschap. Aan den overkant bespoelt het heldere water voor het grootste gedeelte
het digte houtgewas van Leeuwendaal, waartusschen de witte muren van het huis
voor een oogenblik blinken en wiens koepel zich spiegelt in den klaren stroom. 't Is
alles een-
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voudig, maar er ligt over het gansche tafereel een waas van vrede en welvaart, die 't
ons doen begrijpen, dat de vreemdeling van een reisje met de trekschuit langs den
bloemtuin aan de boorden van den Vliet geenszins de minst aangename herinneringen
meêneemt, als van een eigenaardig opwekkend genot, dat allen in ‘Holland’ is te
smaken.
Om Vo o r b u r g te bereiken, behoeven wij de trekvaart nog niet te verlaten en
wilden wij onze wandeling langs haar' zoom nog verder uitstrekken, 't zou tot den
Leidschen dam toe een nagenoeg onafgebroken reeks van buitenverblijven zijn, die
wij vooral aan den overkant zich zouden zien uitstrekken. Met name verdienen de
huizen en plantsoenen van H o e k e n b u r g en A r e n t s b u r g , verder 't aloude
H o f w i j c k en voorbij Voorburg de goederen, die aan wijlen prinses Marianne
behoorden, te worden gezien, en ware op Z u i d e r b u r g nog de eertijds zoo te regt
vermaarde geneeskundige inrigting te vinden, in 1832 door den Groningschen
oud-hoogleeraar P. H e n d r i k s z gesticht en na diens dood door zijn' zoon bestuurd,
het gebouw, waar zooveel vermogenden, zelfs uit het buitenland, hulp zochten en
baat vonden, waar ook de armste liefderijk opgenomen en zorgvuldig verpleegd
werd, zou niet onbezocht gelaten mogen worden. Maar 't is thans weêr een gewone
buitenplaats geworden en daar 't ons voornemen is, vooral eenigen tijd aan 't bezoek
van A r e n t s b u r g te wijden, ligt onze weg vooreerst elders.
Bij het ouderwetsche huis t e B u r c h v l i e t , thans een bleekerij, eertijds een
deftige heerenhuizinge, die, nevens haar' naam en het jaartal 1633, ook een' leeuw
en het veelbeteekenende woord S a u v e g a r d e in den gevel draagt, leidt een stevige,
teekenachtige brug naar de buurt langs de Haagsche trekvaart, wier kalme waterbaan
zich hier met den Vliet vereenigt. Het keiplaveisel is afschuwelijk, maar 't is overigens
een aardig buurtje, met zijn aaneengeschakelde woningen, waaronder er zijn, wier
voorkomen aan voormalige heerenhuizen doet denken, met het rijke groen hunner
tuintjes en van het Leeuwendaalsche bosch er achter, met de schuitenjagers en hun
rosinanten op het jaagpad, en de
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scheepjes, wier blanke zeilen helder afsteken tegen het zware, donkere hout van de
buitenplaats H o e k e n b u r g aan den overkant. Ook hier is nog een hoekje van
Oud-Holland te vinden, een restje van 't verleden, dat in den omtrek der hofstad
allengs meer door den stroom der nieuwere behoeften en van den modernen smaak
wordt verdrongen. Ook hier is het te zien, dat de oude tijd onherroepelijk voorbij
ging. Tal van huizen staan ledig en die nog sporen van vroeger aanzien vertoonen,
zijn gesplitst en verlaten, terwijl een groote stoomfabriek bij d e G e e s t b r u g zich
tusschen de ouderwetsche buurt kwam indringen en de harmonie van het geheel
verstoren! 't Was daar vroeger een liefelijk plekje bij de Geestbrug, waar de gezellige
uitspanning tal van Hagenaars met hun kinderen plagt te ontvangen, na een aangename
wandeling langs de vriendelijke vaart, die ook reeds veel van haar aantrekkelijkheid
heeft verloren. Meer nog dan zulk rustig genoegen heeft de hofstad aan de Geestbrug
te danken gehad en nog andere herinneringen, dan die van theedrinken en visschen
spreken, verbinden zich aan deze plek. Hier hield, den 27sten Mei 1574, de wakkere
Nicolaas Ruijchaaver met een handvol volks een sterke Spaansche troepenmagt
tegen, totdat de bedreigde bewoners van het weerlooze vlek 's Gravenhage den tijd
hadden gehad, zich met hun kostbaarste goederen in het veiliger Delft te bergen.
Warm werd er uren lang gestreden, door 't bedekte terrein begunstigd, en de oude
watergeus had opnieuw den dank des prinsen en der kloekmoedig beschermde burgers
verdiend.
Voor dat wij nu de brug over en den weg naar Voorburg opgaan, moeten wij nog
een oogenblik de laan inslaan in de rigting naar Rijswijk. Daar vinden wij het ijzeren
hek aan den ingang van de hooge, statige iepenlaan van het deftige C r o m v l i e t ,
aanloopend op het ouderwetsche roodsteenen, krachtig door de zon verlichte huis,
dat zich baadt in den gloed, door het forsche, donkere loofgewelf omlijst. En wie nu
de wandeling niet verder wil uitstrekken, kan hier door de fraaije laan tusschen de
digtbegroeide plantsoenen van Cromvliet en Leeuwendaal tegenover Witsenburg op
den straatweg uitkomen. Wij keeren op onze schreden
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terug - daarop hadden wij ons bij een' zwerftogt in deze streken voorbereid. De weg
aan gene zijde van de Geestbrug is minder aantrekkelijk dan die langs den Vliet, al
biedt hij een ruim uitzigt op den Haag en op het landhuis met zijn vierkant torentje,
dat van den ouden en eenmaal zoo geduchten B i n c k h o r s t overbleef. Aan die
zijde is het landschap vlak en kaal. Rijker aan hout is 't aan den anderen kant, waar
H o e k e n b u r g ligt met zijn van bosch omzoomde weide en het witte huis aan het
einde der plaats. 't Was ons om A r e n t s b u r g te doen en spoedig zien wij nevens
ons het hooge, ongelijke weiland, eveneens door 't geboomte ingesloten, en de palen
van het inrijhek, ieder gekroond met een' burgt, waaruit een arend halverwege uitkomt.
Een laan van iepen, eschdoorns, esschen en elzen leidt langs een lage weide, waarover
een lange reeks van zware, wilde hagedoorns neerhangt, langs boschjes met
slingerpaden, langs den bloemtuin met een' begroeiden heuvelwal en een waterwerk,
naar het fraaije, moderne huis, dat aan den Vliet uitkomt en door een ruim en smaakvol
aangelegd park is omringd.
Wat ons echter vooral herwaarts trok, was de wensch om de plek te zien, waar
indertijd de merkwaardige Romeinsche legerplaats, nevens tal van andere oudheden,
werd opgegraven. De tuinbaas wijst ons die - veel meer kan hij ons ook niet toonen,
dan enkele afgesleten en sterk geoxydeerde munten, een fraaije steenen vaas, waarop
de schaking van Amymone door Neptunus is afgebeeld en de marmeren buste van
een' Romeinschen keizer. 't Is echter zeer de vraag, of deze laatste kunstwerken niet
veel meer van latere tuinversiering, dan uit de Romeinsche stichting afkomstig zijn.
De hoog gelegen, ongelijke weide moet nog vrij wat puin verbergen. Daar schijnt
het uitgestrekte hoofdgebouw te hebben gestaan. Maar ook in den bloemtuin en bij
den vijver vond de tuinbaas nog wel eens munten en hij had er voor eenige jaren een
zwaar muurbrok opgedolven. In de bloembedden zijn de overblijfsels van kalk en
trassteentjes nog in overvloed. Het heuvelachtig terrein daarnevens heeft zijn'
oorsprong te danken aan de aarde, bij het uitgraven van de fundamenten daar
neergeworpen
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en opgehoopt. Veel is er dus niet meer te zien, niet veel meer dan op een andere
buitenplaats. Of er nog meer te vinden zou zijn?
‘Het gouden beeld zit nog in den grond’, zegt het volksgeloof en wie op Arentsburg
graaft of spit, doet het met de stille hoop, de gelukkige te zijn, wien de kostbare
vondst te beurt valt. Waarschijnlijk is 't, dat in den ouden Romeinschen burgt een
reusachtig standbeeld prijkte. Va n W i j n geeft in het tweede boek zijner
H i s t o r i s c h e e n L e t t e r k u n d i g e Av o n d s t o n d e n de beschrijving en de
afbeelding van een colossale, schoon bewerkte, zij 't dan ook geschonden en
afgebroken hand, in 1771 bij 't verleggen van het plantsoen op een diepte van acht
voet te voorschijn gekomen, naar wier afmeting te oordeelen het beeld een hoogte
van negen of tien voet kan hebben gehad. 't Was dan blijkbaar de gestalte van een'
krachtigen man, die vermoedelijk een of ander voorwerp in die gespierde vuist hield
geklemd. 't Kan zijn, dat ‘de voet van een gebroken standbeeld,’ waarvan de
geschiedschrijver H e d a spreekt, als door hem zelven in het puin van den ouden
burgt gezien, tot dit beeld heeft behoord. Overigens schijnt er niet meer van gevonden.
De tijdige komst van den eigenaar van Arentsburg verhinderde het zoek maken van
de hand, die zelfs op verzoek der Russische keizerin naar Petersburg werd gezonden,
om als model te dienen voor de hand des grooten Czaars, wiens beeld er zou worden
opgerigt. Zeer geneigd om verder te zoeken, was het werkvolk blijkbaar niet. ‘Men
wist de juiste plaats niet meer.’ ‘De grond was reeds digtgeworpen.’ ‘'t Nieuwe
plantsoen stond er reeds op.’ Was misschien het overige reeds verduisterd en te gelde
gemaakt? Of zal het nog eens hier of daar aan het licht komen, als er hout is geveld
en de bodem wordt omgewerkt? Van het ‘goud’ mag in elk geval wel niet te veel
worden verwacht. De hand was hol, van koper ter dikte van een' driegulden. En dat
zal wel met het gansche beeld het geval zijn geweest. Zoo dan al niet om ongehoorde
geldswaarde, dan toch om de wille van het kunstwerk zelf, zou het vinden van het
geheimzinnige gewrocht van overoude gietkunst belangrijk zijn.
Reeds sinds eeuwen werden bij Voorburg, op het terrein, dat
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als ‘de hooge burgt’ bekend was, Romeinsche oudheden gevonden. H e d a sprak er
van in den aanvang der 16e eeuw, v a n L e e u w e n verhaalt, dat bij het uitgraven
van de trassteenen der fundamenten van den burgt in 1626 of 1628, wel een
wateremmer vol zilveren munten van verschillende Romeinsche keizers te voorschijn
kwam. Andere schrijvers gewagen van steenen met merkwaardige opschriften. Toen
in 1826 de buitenplaats te koop kwam, werd zij op staatskosten aangekocht. Nu
werden de grondslagen van uitgestrekte gebouwen blootgelegd, terwijl het Museum
van oudheden te Leiden tal van destijds aan het licht gebragte voorwerpen van hooge
kunstwaarde aanwon. Men meent, dat hier het F o r u m H a d r i a n i , een Romeinsche
wapenplaats uit de eerste helft der 2e eeuw moet worden gezocht, en al is 't onzeker,
of de Vliet inderdaad de gracht is, door den veldheer C o r b u l o omstreeks 't jaar 48
gegraven, de vesting zal wel aan een' waterweg zijn gesticht en de kleigrond van den
‘hoogen burgt’ kan er wel op wijzen, dat de hoogte, waarop hij gebouwd was,
kunstmatig opgeworpen is van specie bij het delven van de vaart verkregen. Door
een' geweldigen brand schijnt alles verwoest, met overhaasting moet de plaats zijn
verlaten. Bij rustigen aftogt zouden wel niet zooveel kostbaarheden en muntstukken
zijn achtergebleven! Overigens is van de geschiedenis der sterkte niets bekend. Voor
zoover haar overblijfselen niet nog ten deele in den bodem schuilen, zijn zij verstrooid.
Zelfs haar naam verdween in den loop der tijden, maar in die der dorpen Voorburg,
Veur en Voorschoten leeft vermoedelijk de herinnering daarvan nog voort. Zeker
werd de omtrek reeds vroeg bewoond. De kerk van Utrecht bezat er hoeven in de
10de eeuw.
Tot Voorburg is de weg weinig belangrijk. Van de voormalige buitenplaatsen is
O v e r b u r g een boerderij geworden, R e d e n b u r g een bleekerij. Maar H e e s w i j k ,
dat den heer H e k m e i j e r toebehoort en M i d d e l b u r g , het eigendom van den
heer F r i e z e , zijn nog uitgestrekte, schoone, moderne lustplaatsen, des zomers
bewoond en in goeden staat onderhouden. Ook Huygens' H o f w i j c k bestaat nog.
Van den weg is 't echter niet te zien. Achter het weinig beteekenende plantsoen is
het verborgen. Uit de breede gracht, waar-
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door een met linden beplant dijkje als toegang naar den gemoderniseerden voorgevel
is gelegd, rijst het met zijn hooge ramen op. De reiziger in den trein kan het zien van
de ijzeren baan, die vlak langs de plaats is gelegd en vooral van den weg langs den
Vliet vertoont het zich nog, zooals de vermaarde staatsman en dichter het stichtte,
een niet groot, maar deftig, ouderwetsch gebouw, 't merkwaardigst om den
doorluchtigen naam, die er aan verbonden is. De luister van zijn plantages is
verdwenen. Maar 't is toch ten minste weêr hersteld in zijn' rang als heerenhuis en
niet meer, zooals voor eenige jaren, een stoomfabriek tot zuivering van vet en smeer.
Dat was voor H o f w i j c k toch wel een al te diepe val!
Wij zijn nu te Vo o r b u r g . Hofwijck paalt aan het dorp. Alleen door de spoorbaan
is 't er van gescheiden en het statïon is in zoover van de meeste dergelijke gebouwen
onderscheiden, dat het als aan de dorpsstraat zelve ligt. Hier zouden wij onzen togt
kunnen besluiten en terugwandelen langs het gedeelte van den Vliet, dat wij ditmaal
nog onbezocht lieten, of ons door spoorwagen of stoomtram terug laten brengen naar
den Haag. Het zeer fraaije, welvarende dorp, dat nog voortdurend zijn huizenreeks
uitbreidt, heeft echter wel regt om gezien te worden. Merkwaardige gebouwen heeft
het niet, behoudens de antieke herberg S w a e n s t e i j n met zijn' hoogen, schoonen
voorgevel - zeker nog schooner, toen de top er nog op prijkte. - Maar deftig en degelijk
is het, een kleine stad, door het aantal en het aanzien van zijn aaneengeschakelde
woningen in hoofdstraat en zijstraten. Ruim en statig is de kerk met haar' kloeken
toren, steedsch het nieuwe postkantoor. ‘Treffelijk’ werd het reeds in de vorige eeuw
genoemd en van dien lof behoeft het nog geenszins afstand te doen. Zulke dorpen,
waarvan Voorburg er een, maar op verre na niet het eenige is, waren van ouds de
roem van het rijke Holland, en zij zijn het nog.
De dorpsstraat gaat over in een lommerrijke eikenlaan, waarlangs aan weerskanten
een reeks van buitenplaatsen is geschaard.
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Daar ligt L u s t h o f met zijn grijze huizinge, daar het schoone V r e u g d e n R u s t
van den baron van Wassenaar van Catwijck met zijn statig hout, zijn hertenkamp en
waterpartij, zijn serres en oranjerie en zijn uitgestrekt wit gepleisterd heerenhuis,
regt tegen over de breede, hoog opgesnoeide beukenlaan der overplaats, die over
gras- en bloemperken en een forsche rhododendrongroep het uitzigt openlaat op het
Haagsche bosch en den koepel van h e t H u i s i n 't b o s c h . Daar is ook de
bijzondere school, door de barones van Wassenaar gesticht.
Straks volgen de bezittingen van wijlen prinses M a r i a n n e , thans van prins
Albert van Pruisen: haar geliefd R u s t h o f met zijn overplaats en de daarbij
behoorende landhuizen k l e i n R u s t h o f en N o o r d e r v l i e t . Vorstelijk zijn deze
goederen niet. Noch door grootte, noch door pracht van gebouwen of aanleg munten
zij uit. Hun voornaamste beteekenis ontleenen zij aan de zwaar beproefde
koningsdochter, die in stilte zoo velen heeft welgedaan. Maar R u s t h o f is toch een
deftige buitenplaats. Zij heeft een ouderwetsch rood steenen huis, met twee later
aangebouwde vleugels, grootendeels achter het geboomte verborgen. Een waterwerk
met rijk begroeide eilandjes slingert zich door het park, dat met zware stammen
prijkt. Aan de zijde van den Vliet ziet het lustpaleis uit op het plantsoen en het geel
gepleisterde huis van het buitenverblijf N a b i j , en verder over de weilanden, waaruit
de R. Kerk aan den Veenweg en van verre de torens van Delft oprijzen, aan de
landzijde op de overplaats, met haar' helderen vijver en haar' smaakvollen aanleg en
den donkeren woudzoom in 't verschiet. Bewoond wordt Rusthof niet meer, maar
als de prinselijke eigenaar des zomers te Scheveningen vertoeft, brengt hij er in den
regel dagelijks een bezoek en heden is 't diner - zoo verhaalt ons de lakei in groot
tenue. - De toegang, die anders niet geweigerd wordt, is voor ditmaal derhalve niet
vergund. Wij hebben intusschen reeds vroeger de destijds verlaten plaats gezien en
kunnen ons over deze kleine teleurstelling ligtelijk troosten. Naauwelijks zijn wij
het hek weêr uit, of de open landauer met den vorstelijken gastheer rijdt het binnen.
Aan Rusthof grenst het daar bij behoorende N o o r d e r v l i e t ,
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waarvan echter van den weg niets te zien is, dan een hooge steenen muur en door
het raam van den koepel een lange vijver in het groen.
Als wij de nieuwe R. kerk en de daarbij behoorende ruime school en de hofstede
B u i t e n l u s t voorbij zijn, vinden wij op den hoek der buitenplaats M a r g u e r i t e
den zijweg naar de wel bekende en te regt druk bezochte uitspanning d e
W i j k e r b r u g . Zij is gunstig gelegen aan den Vliet, waar de scheepvaart wel niet
meer zoo levendig is als voorheen, maar toch nog geenszins tot het verledene behoort.
Er is een zeer uitgestrekte tuin met tal van boschjes en zitjes in het lommer of aan
de vaart. Er is gelegenheid tot visschen en roeijen, tot wippen en schommelen. Er
zijn ruime zalen voor partijen, kamers en koepels voor kleinere gezelschappen. Men
kan er alles bekomen, wat men in billijkheid verlangt. Het consumabel is er goed,
de bediening vlug. Geen wonder, dat de Wijkerbrug tal van gasten van allerlei stand
en leeftijd trekt. De onmiddellijke nabijheid van de stoomtram maakt haar gemakkelijk
bereikbaar en voor de rijtuigen zijn er ruime stallen. Hier gebruiken wij ons eenvoudig,
maar overvloedig en wel toebereid middagmaal.
Wat nu? - De tijd, die ons nog rest eer de stoomtram naar den Haag vertrekt, is te
lang om hier te wachten, niet te kort, om door te wandelen naar de halte bij Veur.
Wederom staan ons twee wegen open. De kortste, misschien ook de fraaiste, is langs
de buitens aan den grooten weg. Maar dien weg komen wij straks, door het stoomros
getrokken, terug. De andere loopt aan de overzijde van den Vliet over den Leidschen
dam. Dezen kiezen wij. Hij leidt ons door een vriendelijk landschap, waarover de
dalende zon haar' gouden gloed en haar lange schaduwen uitspreidt. Vrede rust op
de welige weilanden, aan deze zijde door het buitenverblijf V i s c h v l i e t en door
enkele boschjes, boomgaarden en wilgenrijen afgebroken, terwijl daar voor ons de
zware koepelkerk van den Leidschen dam en de torenspits der R. kerk van Veur zich
boven houtgewas en daken vertoonen. Aan den overkant volgt eene lange reeks van
tuinen, koepels en heerenhuizen den zoom van het kalme, door geen rimpel bewogen
water, dat als vloeibaar zilver blinkt in het licht, boomen en biezen, muren en
schoeijingen als in een'
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spiegel weerkaatsend. Helder en frisch is de tintelende lucht, die boven dit alles zich
welft, verkwikkelijk de geur van het hooi, die alles doordringt, gedragen op de wieken
van de zachte zomerkoelte. Vrolijk en welvarend, zorgvuldig verpleegd en met liefde
onderhouden zijn de landhuizen met hun bloembedden en heesterperken en
boomgroepen:V l i e t e n b u r g , E e m w i j k , N i e u w V r o n e s t e i n endedeftige
plaats met haar rood steenen huis en haar boerderij, haar bosch en haar weide, die
geen' naam geeft te lezen, maar die wij voor het aloude L e e u w e n s t e i n meenen
te mogen groeten. 't Is een aangename avondwandeling door dit oord vol vrede, door
dit hoekje van Oud-Holland, dat ons, gelijk zooveel op dezen dag, den vaderlandschen
grond te zien geeft, zooals hij bewoond werd en bebouwd sedert twee en een halve
eeuw, waarin zeker wel bijzonderheden zijn gewijzigd, maar toch geen ingrijpende
veranderingen werden aangebragt. 't Kost moeite, ons voor te stellen hoe die
onafzienbare vlakte daar voor ons eens met wouden was bedekt, hoe daar achter ons
de stroeve muren van den Romeinschen burgt den groenen heuvel kroonden, ter
bescherming van de woningen en magazijnen aan zijn' voet. Wij weten te weinig
van de gesteldheid der landstreek in de middeleeuwen, om ons levendig de hoeven
der Utrechtsche kerk en de riddersloten in den omtrek te kunnen voorstellen.
Maar niet op te zware proef wordt onze verbeeldingskracht gesteld, als wij ons
willen verplaatsen in de dagen, toen de kinderen van het kloeke geslacht, dat den
grond der vaderen vrijvocht, hun lusthoven aanlegden en hun landhuizen bouwden.
Als Huijgens langs het zandpad reed of zijn speeljagt den Vliet deed rimpelen, moet
zijn oog nagenoeg dezelfde tafereelen hebben gezien. Hier is 't soms, of de tijd heeft
stilgestaan. Hier komen zij ons nader, de voorgeslachten, door den stroom van zooveel
nieuwe denkbeelden en behoeften anders zoo ver van ons gescheiden. Hier vergeten
wij, wat er woelt en jaagt en stoomt in de wereld. Hier is de trekschuit en de lange
pijp en de hengelaar nog geen anachronisme en zou 't gegil der stoomfluit ons
opschrikken uit den droom. Straks hollen wij als echte zonen dezer eeuw in
duizelingwekkende vaart
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de buitens langs. Zij vliegen ons voorbij, naauwelijks kunnen wij de namen op hun
inrijhekken lezen. De Leidschen dam, het deftige, stille, steedsche dorp, verstoort
nog den indruk niet. De landelijke grintweg naar Veur en den straatweg, tusschen
de weiden en de rijsboschjes, is nog eenzaam en rustig genoeg, om ons de kalme
stemming te doen bewaren. Toch gaat onwillekeurig de voet zich reppen. De
tirannische magt van het spoorboekje begint zich te laten gelden. Wij weten niet,
hoe deze weg zich misschien nog kronkelt en buigt, en onverbiddelijk zijn de
vervoermiddelen van onzen tijd. Wij komen nog vroeg genoeg aan de halte van de
stoomtram. Daar liggen de ijzeren sporen nevens den weg. Daar is 't reeds de onrust
van ongeduldig wachtenden. De wagen komt. Voort gaat het, langs boomen, weiden,
huizen, hofsteden, buitenverblijven, achter Voorburg om, de kerk in de linden, het
Waalsche kerkje voorbij. Een oogenblik rust. En dan verder, de weiden en hooilanden
door, langs de lange iepenlaan en het grijze huis met zijn torentje, 't aloude
O o s t - We r v e , langs de woningen aan den zoom der hofstad, tot in de nabijheid
van het Rijnspoorwegstation. Daar staakt het stoompaard zijn' ren. Tusschen Voorburg
en den Haag is er weinig te zien en zonder schade kan het snelle voertuig worden
gebruikt. Maar overigens, wie oog en hart heeft voor 't eenvoudig, opwekkend,
welvarend Hollandsch landschap, die neme den wandelstaf op en hij zal een' dag, in
den omtrek van R i j s w i j k en Vo o r b u r g doorgebragt, niet verloren achten.

Aanteekeningen.
Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik, om N u n s p e e t mijne
verontschuldigingen aan te bieden. Er blijkt meer te zijn, dan wij gezien hadden. De
aankondiging van de N i e u w e Wa n d e l i n g e n in No. 9 van het tijdschrift
N e d e r l a n d maakt er opmerkzaam op. Wanneer wij daar echter lezen: ‘men had
hun verteld van een groot hotel te Nunspeet, van villa's en buitens en wellicht van
een prachtige driedubbele laan met fraaie landhuizen omzoomd,’ dan verkeert de
beoordeelaar in een dwaling. Had men ons iets van dat alles verteld, de lezer houde
zich verzekerd, dat wij Nunspeet niet zouden hebben verlaten, zonder er kennis van
genomen te hebben. Maar men had ons niets hoegenaamd verteld. 't Is haast niet te
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gelooven, hoeveel moeite het vaak kost, inlichtingen te bekomen omtrent het
bezienswaardige in een landstreek, waar wij geen bekenden hebben. Zelf te zoeken
is dikwijls het eenige wat overblijft, maar zoeken in den blinde kost tijd en vooral
op de Veluwe is het zaak, het hoofddoel in het oog te houden en zoo weinig tijd als
mogelijk is aan misschien toch vruchtelooze nasporingen te verliezen. Vermoedelijk
zouden wij de fraaije, driedubbele laan wel spoedig hebben gevonden, wanneer wij
op het punt waar twee wegen zich splitsen, links in plaats van regts waren gegaan.
Maar regts lag onze weg en toen het ons bleek, dat daar het dorp ten einde was,
hadden wij geen aanleiding om nog terug te keeren op onze schreden, ten einde te
onderzoeken of elders ook nog iets belangrijks was te vinden, noch gelegenheid om
navraag te doen. Dat wij aan Nunspeet niet meer regt hebben laten weervaren, doet
ons leed. Worde de dwaling niet onvergefelijk, althans niet onverklaarbaar geacht
en zoo veel doenlijk hersteld door de mededeeling, dat volgens bedoelde aankondiging
in N e d e r l a n d het hotel ruim en aanbevelenswaardig is en Nunspeet een schoone
laan met villa's en buitenverblijven bezit, die het tot een bezienswaardig dorp maakt.
Volgens nader ingewonnen berigt kan de Z w a r t e b o e r bij Leuvenum een paar
heeren huisvesten, als zij niet veeleischend zijn.
Niet ver van het buitenverblijf We s t h o f ligt het voormalig kerkgebouw der
Oud-bisschoppelijke Klerezij, uitwendig niet van een boerenwoning te onderscheiden.
Sedert 15 jaar wordt het niet meer gebruikt. 't Was gewijd aan St. Bonifacius, wiens
beeld er prijkte, met een bijbelboek in de hand.
Over 't huis te Nieuwburg en zijn geschiedenis is te raadplegen Mr. D. Ve e g e n s :
Historische Studiën.
Het voormalige klooster N a z a r c t h , later een buitenplaats, schijnt gezocht te
moeten worden ter plaatse van het tegenwoordige L e e u w e n d a a l , het eigendom
van den heer E m i l K o e c h l e i n . 't Huis te Hoorn behoort aan Mevr. de Wed.
v a n d e r H a m - v a n H e y s t , Cromvliet aan Mevr. de Douar. C a a n v a n
N e c k , Hoekenburg aan Mevr. de Wed. K r a e m e r , Arentsburg aan den heer
Slicher.
Of de Delftsche Vliet de gracht van Corbulo is, behoort nog tot de onbesliste
geschilpunten. De Romeinsche geschiedschrijver Ta c i t u s verhaalt, dat keizer
Claudius den wakkeren en bekwamen veldoverste C. D o m i t i u s C o r b u l o
herwaarts gezonden had, ter beteugeling der zeeschuimers, die de kusten onveilig
maakten. Om zijn soldaten bezig te houden en tevens de verwoestingen, door de zee
in de nog onbedijkte landen aangerigt, tegen te gaan, had Corbulo een gracht laten
graven tusschen den Rijn en de Maas, ter lengte van 23 mijlen of 23000 schreden.
Iets dergelijks deelt D i o C a s s i u s mede, maar hij rekent de lengte van de gracht
op 170 stadiën en noemt als het doel, een betere afwatering der rivieren
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wanneer de zee onstuimig was. Nu verbindt inderdaad een waterloop, waarvan de
Vliet een gedeelte uitmaakt, den Rijn bij Leiden met de Maas te Maassluis en den
loop van het water volgende, moet de lengte (omstreeks 7 uren gaans) nagenoeg met
de opgave dezer beide schrijvers overeenstemmen. Ook de Lek of de Hollandsche
IJsel worden door sommigen voor Corbulo's gracht gehouden, maar de rigting dier
rivieren pleit niet voor de juistheid dezer meeningen, in verband met de berigten
omtrent het doel der gracht, en ook hun lengte strookt daarmede niet.
De hoeve H o r n u m lag in het graafschap van Gerulf ‘tusschen den Rijn en
Suithardeshage.’ 't Was de gouw R i j n l a n d en daartoe behoorde in elk geval 't niet
ver van de Hoornbrug gelegen Voorburg, zoodat de hoeve H o r n u m ook in dien
omtrek kan worden gezocht, al is 't ook verre van zeker te noemen.
Al werden de onderzoekingen op A r e n t s b u r g in 1827 en '28 met groote zorg
en kennis van zaken geleid, volkomen bevredigend konden zij de vragen omtrent de
gedaante en de bestemming der Romeinsche bouwwerken aldaar geenszins
beantwoorden. Daar was reeds sedert eeuwen gegraven en geplant. En ook buiten
de grenzen der plaats, onder de plantsoenen of de weilanden der aangrenzende
perceelen, moeten nog grondslagen verborgen liggen. De plattegrond, voorzoover
die uit het gevondene was op te maken, is met eenige toelichting door prof. R e u v e n s
ter algemeene kennis gebragt en ook voor den belangstellende te raadplegen in een
boek, dat in ieders handen kan zijn: W i t k a m p ' s G e s c h . d e r 1 7
N e d e r l a n d e n ; Deel I, bl. 39. De gebouwen besloegen een oppervlakte van tien
bunders. Overblijfsels van vaatwerk, huisraad, sieraden, beeldhouwwerk,
geloftesteenen, legioen-merken, van gekleurde muren met bloemversierselen, van
baden, verwarmingsbuizen, putten en dergelijken werden er aangetroffen; vooral aan
muntstukken was de oogst rijk. Men vond er eenige urnen met asch, een welbewaard
liggend vrouwenskelet, en een ander meer geschonden geraamte, voorts houtskool
en andere teekenen van verbranding, maar zeer weinig wapens. De Staatscourant
van 12 Oct. 1827 en 5 Sept. 1828 bevat opgave der opgedolven voorwerpen. Ook in
de A l g e m e e n e K o n s t - e n L e t t e r b o d e van die jaren is een verslag over
die uitgravingen te vinden. De baron Va n We s t r e e n e n v a n T i e l l a n d t
vermeldt in zijn R e c h e r c h e s s u r l ' a n c i e n n e F o r u m H a d r i a n i de
berigten omtrent de oudheden, vroeger alhier gevonden. Naar het schijnt is de
vestiging indertijd met zooveel overhaasting ontruimd, dat veel kostbaars is
achtergelaten, maar niet door belegering of bestorming genomen. Dan zou er
waarschijnlijk meer gebeente en wapentuig aan het licht zijn gekomen. Zijn wapens
en adelaars liet de Romein bij zijn' aftogt niet in 's vijands handen, en de brand der
instortende puinhoopen zal de overwinnaars hebben belet, de gebouwen te plunderen
en zich de achtergebleven geldstukken toe te eigenen.
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Sandpoort-Velzen
Op ongeveer een uur afstand van Haarlem, aan den grooten straatweg op Alkmaar,
ligt het kleine, vriendelijke dorpje S a n d p o o r t . Het station van dien naam is het
eerste op de spoorlijn, die beide Kennemer steden verbindt. Dat station is ons van
vroeger bekend. Daar verlieten wij voor een tiental jaren den trein, om de ruïne van
den Brederode te bezoeken en een jaar later eindigden wij hier een' wandeltogt, toen
wij den nieuwen Amsterdamschen waterweg, het kanaal door ‘Holland op zijn smalst’,
hadden leeren kennen en van IJmuiden over Velzen langs den duinzoom huiswaarts
keerden. Sandpoort zelf hadden wij toen niet gezien. De spoorbaan loopt op tamelijken
afstand van den straatweg en het dorp is nog een goed kwartier van het station
verwijderd. Toch is de weg van daar naar Sandpoort bezienswaardig, want voor het
grootste gedeelte leidt hij ons langs en door het fraaije, uitgestrekte landgoed
S p a a r n b e r g , dat als een der schoonsten van Kennemerland ten volle een bezoek
waard is. En ook tusschen Sandpoort en Velzen is nog vrij wat meer te vinden, dan
toen kon worden opgemerkt. Haar' ouden luister heeft de landstreek niet meer. Daar
was eens een der lustwaranden van het rijke Holland, getooid met prachtige hoven,
door geslachten van ouden adel, door vermogende
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kooplieden, door magtige regenten gesticht en bewoond. Velen er van zijn verdwenen,
en met hen verdwenen de vrolijke gezelschappen, de vergulde carossen, de vier- en
zesspannen, de chaisen en harddravers, de rijpaarden en rashonden, de talrijke
bedienden en werklieden, die in de dagen van zijn' bloei dit oord verlevendigden.
Bovendien, de spoorbaan trekt de reizigers; straat- en landwegen zijn eenzaam en
stil geworden. Maar niet alles is voorbijgegaan. Daar zijn nog schoone landhuizen
gespaard. Daar zijn nieuwe buitengoederen aangelegd. Daar is nog gebleven of
gekomen, wat onze aandacht verdient. Daar zijn nog land- en bosch- en duingezigten
in overvloed te genieten. Daar zijn nog herinneringen uit oude dagen te verlevendigen
en belangstellend kunnen wij er opmerken, wat onze tijd er op verschillend gebied
heeft gewerkt. Gaan wij dus ditmaal wederom van het S t a t i o n S a n d p o o r t uit,
wij zien weêr nieuwe landschappen, nieuwe tafereelen. En keeren wij straks derwaarts
terug, dan is 't voor een gedeelte wel langs een' weg, dien wij vroeger reeds volgden,
maar die ons schoonheden genoeg te zien geeft, om 't ons niet te doen beklagen, dat
wij dien kozen boven anderen, waarop wij de stad aan het Spaarne, of ons
uitgangspunt aan de spoorlijn zouden kunnen bereiken.
De wandeling naar Sandpoort langs den straatweg zou ons tegenwoordig weinig
bezienswaardigs meer aanbieden. Wanneer wij het witte huis en het zware hout van
h e t K l o o s t e r achter ons hadden, zouden wij geen buitenplaatsen meer aantreffen.
Eertijds vond men hier, vooral langs het voetpad, tal van lusthoven, ten deele
voormalige adellijke huizen, ten deele de middelpunten van kleine
ambachtsheerlijkheden. Z u i d - A k e n d a m werd een fraai aangelegd kerkhof,
H u i s d u i n e n is gesloopt, S c h o t e r b o s c h en H o o g e r w o e r d werden
boerderijen, evenals het h u i s t e Z a n e n het aanzienlijke O v e r t o n , tijdens het
beleg het hoofdkwartier van den graaf van Bossu. Deels verdwenen, deels in hofsteden
of kweekerijen veranderd, zijn S c h o t e r r u s t , K l e i n - B e r k e n r o d e ,
S p a r e n r i j k - waar eens het h u i s t e S c h o t e n lag, - S c h o t e r o o r d . En in
1860 viel ‘de plaats van Sillem,’ het prachtige S p a r e n h o v e n , in sloopers handen.
Het schoone
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huis met zijn kolonnade, het smaakvol aangelegde park met zijn trotsch geboomte,
de overplaats met haar sierlijke Zwitsersche boerderij - 't werd alles weiland, waarin
niets meer aan den luister van een der meest vermaarde Haarlemsche landgoederen
herinnert. Eerst in de onmiddellijke nabijheid van Sandpoort zonden wij het
uitgestrekte bosch en het deftige huis van Spaarnberg, door een groote weide van
den straatweg gescheiden, op eenigen afstand zien liggen en om de plaats zelve niet
onbezocht te laten, toch den weg naar 't station voor een groot deel moeten volgen.
Wij verliezen dus niets en winnen veel, wanneer wij aan 't station den togt aanvangen.
't Is nog lente. Frisch is het jonge groen, rijk getint het loof, dat zich nog pas aan
beuk en linde en eik ontplooide. Hoe schalt in toppen en twijgen, in heesters en
boschjes, de jubelende wildzang; hoe krachtig fluiten en orgelen boven alles uit de
nachtegalen, die met elkander schijnen te wedijveren, wie het luidst en het langst
zijn lied kan doen klinken door de stille, heldere voorjaarslucht. 't Is daar een
vogelenparadijs en wie zijn' tijd kan kiezen, doet wel, wanneer hij dit houtrijk oord
doorwandelt op een' schoonen, liefelijken morgen in Mei, als aan alle zijden het
vrolijk gezang weergalmt, de blijde lofzang uit de volheid des levens.
Een ander voordeel, van minder dichterlijken aard, maar toch niet te versmaden,
is aan een' togt in dit jaargetijde verbonden. Des zomers kan op de niet altijd
belommerde paden en op de zandige sporen de zon wel wat al te onbarmhartig
branden!
Wij gaan de spoorbaan over en houden vooreerst nog een rij huizen aan onze
regterhand, maar reeds zeer spoedig leidt ons de weg tusschen de boschjes en velden,
onder S p a a r n b e r g behoorende. Voor ons rijst het hooge, digte bosch der
omrasterde plaats,
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terwijl boven de weide en het lagere houtgewas nevens ons de lange laan en het
kerkje daarginds den loop van den grooten straatweg aanwijzen. Ter linkerzijde ligt
de uitgestrekte overplaats, waar wij als in een dal, aan drie zijden door met dennen
begroeide hoogten ingesloten, de groote, kostbaar ingerigte moestuinen en broeijerij
vinden. 't Ziet er alles nog vrij nieuw uit en het terrein is dan ook eerst in de laatste
jaren tot zijn tegenwoordige bestemming in gebruik genomen.
Aan de buitenplaatsen in Haarlems omtrek mogt in vroeger dagen de plek niet
ontbreken, waar de landheer
‘Den vink met den vink ging verkloeken’.
Is 't hier in 't voorjaar een vogelenparadijs, in 't najaar was 't van ouds een
vogelenslachtbank. Als de talrijke vlugten van vinken, sijsjes, paapjes over den
Hollandschen duinzoom trokken, dan vonden zij overal uitlokkende boschjes, om
nêer te strijken, dan hoorden zij de stem van roepende makkers, dan zagen zij op den
vlakken grond met milde hand verleidelijk voedsel gespreid, en stamverwanten, die
er fladderden, alsof zij er rijkelijk te gast gingen. Maar de broekjes en de touwtjes
en de lijn, waaraan die roervinken schijnbaar zoo vrolijk huppelden, maar de kooitjes
der lokvinken en het verraderlijke net zagen zij niet; voor het houten huisje, waar
zulk een doodsche stilte heerschte, behoefden zij niet bang te zijn. Zij wisten niet,
dat daarbinnen begeerige oogen gluurden door de kijkgaatjes, dat sterke handen daar
reeds den noodlottigen stang omklemden, gereed om met forschen ruk hun het net
te halen over het argeloos kopje. Zij strijken neêr op de baan. Daar worden plotseling
de beide vleugels van het groote net over hen digt geslagen en met welgevallen
teekent de vinker 't getal der nieuwe slachtoffers aan op de lijst, die reeds van zoo
menig goede vangst getuigt.
Duizenden en nogmaals duizenden van lustige zangers met hun onschuldige wijfjes
werden er jaar op jaar verdelgd. 't Was een liefhebberij van de heeren, een ware
hartstogt voor sommigen. Met hoeveel genot wist de geleerde en beminnelijke David
Jacobus
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van Lennep van dit herfstvermaak op zijn h u i s t e M a n p a d te vertellen! Thans
is het uit met het ‘vinken’. Ook op Spaarnberg is 't gedaan. Vinkenhuisje en
vinkenbaan verdween, om plaats te maken voor de nieuwe tuinen.
‘Kostbaar ingerigt’ mogen zij genoemd worden. Van hooge steenen muren zijn
zij omringd, door stevige ijzeren hekken zijn zij afgesloten, van serres, plantenkassen
en broeibakken zijn zij ruim voorzien, smaakvol is de villa, als een châlet gebouwd,
door den tuinbaas bewoond. Daar hebben wij ons aan te melden, als wij de plaats
willen zien.
Vrije wandeling is er niet; tot veler leedwezen is ook de overplaats, het begroeide
duin met het vriendelijke waterwerk, dat zich naar den kant van het station uitstrekt,
door het nijdige gegalvaniseerde prikkeldraad afgesloten. Maar onder geleide kan
de plaats en de broeijerij worden bezigtigd en zij verdient het, als een type van een
rijk en deftig Hollandsch buitengoed. Zij heeft niet meer de vermaardheid, die zij
vroeger had in den lande, toen de heer A d r i a a n v a n d e r H o o p er niet alleen
zijn beroemde harddravers hield, maar ook - en dat was van meer beteekenis - een
allerkostbaarste verzameling van zeldzame planten en gewassen had bijeengebragt,
waard om in 1839 door den toenmaligen Amsterdamschen hoogleeraar W.H. d e
V r i e s e wetenschappelijk beschreven te worden in een' geleerden latijnschen
catalogus: H o r t u s S p a a r n b e r g e n s i s , tien jaar later door D r . M e r k u s
D o o r n i k vervolgd. Wat men er thans aantreft is ook op andere aanzienlijke
buitenplaatsen te vinden, maar de grootsche aanleg, de deftige weelde, het zorgvuldig
onderhoud van Spaarnberg vormen een geheel, dat met volle regt onder de
bezienswaardigheden van Haarlems aan schoone lusthoven zoo rijken omtrek mag
worden gerekend en niet onwaard was, der Oostenrijksche keizerin als een ‘pied à
terre’ gedurende haar herhaald incognito-vertoef in de hoofdstad te worden
aangeboden.
Dat de kunst ook hier de jaargetijden dooreenmengt en de luchtstreken verplaatst,
zomervruchten kweekend in de lente, tropische gewassen teelend onder den fletsen
en guren hemel van het Noorden,
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is niet meer, dan wij op plaatsen van dezen rang verwachten mogen. Wij zien dan
ook de jonge groenten rijpen, perziken en druiven wassen, vreemde bloemen bloeijen,
uitheemsche planten hun stoute of teedere of grillige vormen ten toon spreiden. 't
Gaat ons, en 't zal ieder, die geen tuinbaas of botanicus is, wel gaan als den landman
in Tollens gedicht:
‘Gij kunt de namen zelfs niet noemen’.

En wij voegen er bij:
‘Wat u natuur onthoudt op 't veld,
Geeft zij den steeling hier voor geld.’

Niet alledaagsch, zelfs op onze vaderlandsche landgoederen, die in den regel toch
wel blijken geven van groote sommen, er aan ten koste gelegd en van groote zorg,
er aan besteed, is een rijkdom en een onderhoud, zooals Spaarnberg 't in zijn'
kweektuin te zien geeft.
Wanneer wij onder 't geleide van den bekwamen en wel ontwikkelden ‘baas’ de
betamende aandacht aan dit gedeelte der bezitting gewijd hebben, wandelen wij den
weg een eindweegs op, tot waar de rasters der buitenplaats beginnen. Een korte,
wilde laan leidt daar zijwaarts af naar de steenen palen, die thans alleen tot een
uitgestrekte weide toegang geven, maar vroeger den ingang vormden tot de
heerenhofstede B l e e k e n H o v e n , evenals zoo menig buitenverblijf in deze
streken, waaronder Spaarnberg zelf, van een bleek tot een heerenhuizinge
opgeklommen, en zooals niet weinigen, later gesloopt en door gras- of bollenland
vervangen. Spaarnberg ligt juist op de grens der lage, groene vlakte, die zich langs
den zoom der golvende, boschrijke, zandige gronden aan den voet der duinen uitstrekt.
Aan de eene zijde weidt het oog dan ook over het ruime veld, aan den anderen kant
wassen de dennen op de ruig begroeide hoogten, terwijl het digte hout der plaats, als
één geheel uitmakende met het wilde geboomte op de heuvels en duinhellingen, zijn
forsche lijnen onmiddellijk uit de
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groote, frissche en welige weilanden doet oprijzen. Dat geeft er een rijke afwisseling
van grond en gewas, een rijke verscheidenheid van uit- en doorzigten, die voortdurend
de aandacht boeit. Er prijken langs de breede paden en bij het waterwerk, dat zich
door den grootschen aanleg slingert, prachtige sparren, zware beuken, eiken en linden,
in lange, deftige lanen geplant, of in smaakvolle groepen op de gazons verspreid en
door kloeke heesterpartijen afgewisseld. Langs den boschrand leidt een door trotsche
stammen overschaduwd en door een heldere wetering van het weiland gescheiden
pad, dat op den straatweg met het R.C. kerkje en de Haarlemsche S t . B a v o uitziet.
En naar den kant van Sandpoort ligt de van een waterpartij omringde hertenkamp
tusschen krachtig geboomte, waarbij zich een opmerkelijk hoog en digt seringenbosch
aansluit. Daar paalt de plaats aan een weide, door het donkere hout rondom het witte
huis van het buitenverblijf Z o r g v r i j begrensd, terwijl in de nabijheid ook een
doorzigt op het boschrijk terrein der overplaats met de chalet - eertijds het
studeervertrek van den heer v a n d e r H o o p - tusschen het hooge hout is
opengehouden. Aan alles wordt blijkbaar zorgvuldig de hand gehouden, en al is de
eigenaar, de heer W ü s t e uit Amsterdam, nog niet ‘buiten’, gelijk hij hier doorgaans
slechts korten tijd zich pleegt optehouden, 't geeft alles den indruk van een bewoonde
plaats. Frisch en vrolijk ziet alles er uit, paden en grasperken en bloembedden en
sierplanten, de vijvers met hun zwarte zwanen en bontgevederde eenden, de
hertenkamp met zijne vlugge, sierlijke bewoners, de beelden en vazen op het groote
grasplein voor het huis, niet het minst de roomkleurig gepleisterde huizinge zelve,
met haar breed, eenvoudig, door een gekleurde fries met palmetversiering gedekt
front en haar nieuwe uitnemend fraaije serre, die haar hooge spiegelruiten onder de
begroeide ‘laube’ nevens de veranda en het balkon van den zijgevel vertoont. Daar
binnen vinden wij een' schat van tropische gewassen, palm- en varensoorten, en
bloeijende camelia's, waartusschen enkele schoone wit marmeren beelden in
smettelooze reinheid uitkomen. 't Geheel is in edelen smaak opgetrokken en versierd,
rijk zonder overlading, ernstig maar vriendelijk en daar-
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mede in overeenstemming is de schoone, in Pompejischen stijl bewerkte corridor,
waartoe de serre toegang geeft, evenals de statige, in den zelfden trant beschilderde
bordestrap, die onder het stemmig licht der gekleurde lantarenvensters naar de
bovenverdieping leidt. Ook het ouderwetsche bloemtuintje, dat tusschen het donkere
loof van altijd groene heesters, door de hooge kroonen van stout opgaand geboomte
ingesloten, tegenover den zijvleugel ligt, past bij de strenge lijnen van het gebouw
en het eischt geen plaats, die 't in strijd zou doen komen met den meer modernen
aanleg van het park rondom het huis. Ook hier, gelijk op zoo menig buitenverblijf
bij Haarlem, maar ook elders door het gansche land, werd het huis en de aanleg
beiden ontworpen door den hoogst bekwamen en smaakvollen Z o c h e r , wiens
bouwwerken overtroffen zijn, maar wiens parken welligt nog niet zijn geëvenaard.
Op de overplaats vinden wij de boerderij en knechtswoning, in Zwitserschen stijl
gebouwd, waaraan een door Mevr. W ü s t e gestichte bewaarschool is verbonden.
Daar is vooral een zeldzaam schoon en uitgestrekt rhododendron-bosch bij de fraaije
waterpartij opmerkelijk.
Tot de oude lusthoven, in de 17de en 18de eeuw in zoo grooten getale langs den
Kennemer duinzoom gesticht, behoorde S p a a r n b e r g niet. Destijds was 't hier
nog een woeste grond, door vruchtbare weiden begrensd. In 't begin dezer eeuw vond
men er een bleek, met een' aanleg en een paar kamers voor den eigenaar, die sedert
door den heer v a n d e r H o o p werd aangekocht en door hem tot een der schoonste
landgoederen van den omtrek verheven. Dien rang heeft het tot dusver onbetwist
behouden.
Het dorp Sandpoort is nu spoedig bereikt. Zijn molen, zijn kerkje, zijn daken, als
ingesloten tusschen het houtgewas van de villa B o s c h b e e k en van het, thans
onbewoonde, maar niet onaanzienlijke buitenverblijf Z o r g v r i j , komen weldra in
't gezigt. 't Was eertijds niet meer dan een buurt, onder Velzen behoorende, al mogt
het dan ook door zijn lange reeks van nette woningen en heerenhuizen langs den
grooten weg den naam van ‘een brave buurt’ ten volle verdienen. Ook thans nog is
het geen middelpunt
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eener afzonderlijke gemeente, maar den naam van een dorp mag het toch dragen,
sinds er in 1844 een Hervormde kerk werd gebouwd. In vroeger tijd stond er een
kapel, op het einde der 14de eeuw ter eere van den Almagtigen God en van St. Patrick
gesticht door Heer Jan van Brederode, den ridderlijken bedevaartganger naar S t .
P a t r i c k s v a g e v u u r in Ierland, wiens avontuurlijke loopbaan wij reeds vroeger
hebben herinnerd, toen te midden der bouwvallen van hun' trotschen burgt de kloeke
gestalten der oude Brederodes ons oog voorbijgingen. Dit bedehuis is lang verdwenen.
Waarschijnlijk is het te niet gegaan in de onrustige dagen der bange worsteling met
Spanjes reuzenmagt, misschien op den dag, toen bij een vruchtelooze poging om het
benarde Haarlem te ontzetten, de buurt het tooneel was van een' bloedigen strijd.
Maar welligt is de heugenis van het oude heiligdom nog over in den naam van het
dorp. S a n c t a p o r t a , - de heilige poort - schijnt het te zijn. En zoo heeft het dorp
er billijk aanspraak op, zijn historische S niet door een Z verdrongen te zien.
Wanneer wij in Sandpoort niet het naaste pad langs kerk en school volgen, maar
den grooten weg houden, tot waar hij op den straatweg uitkomt, hebben wij
gelegenheid den aanleg en het huis van Z o r g v r i j - ook een voormalige bleekerij
- te zien. Veel vertooning maakt de plaats aan deze zijde niet, maar het tijdverlies is
onbeduidend en wij komen dan de gansche reeks van deftige heerenhuizen en nette
burgerwoningen, die het grootste deel van het dorp uitmaken, voorbij. Zij hebben
een ruim uitzigt over de weiden, slechts hier en daar door kleine boschgroepjes en
boerderijen met hun piramidevormige daken afgewisseld, waarboven in de verte het
torentje van Sparendam met zijn fort en zijn stoomgemaal uitsteekt, evenals de stompe
toren van het oude Spaarnewoude, terwijl daar ginds in 't verschiet de torens en
koepels der hoofdstad schemeren. De golvende rookwolk daarginds, langzaam zich
voortbewegend over de vlakte, zegt ons, dat daar het Noordzeekanaal de vruchtbare
polders doorsnijdt, uit het IJ en het Wijkermeer gewonnen. Die groote wateren zien
wij niet meer blinken
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en de lange, glooijende S l a p e r d i j k daar voor ons is nu werkelijk een dijk in
ongestoorde rust. Maar goede diensten heeft hij gedaan sedert hij in 1627 werd
gelegd, om een groot deel der lage landen te beschermen, als de Velzerdijk voor de
wilde golven was bezweken.
De van ouds gunstig bekende, onlangs vergroote en meer naar de eischen des tijds
tot zomerverblijf voor familiën ingerigte herberg d e We i m a n geeft ons
gelegenheid, een oogenblik uit te rusten, om ons tot den verderen togt te versterken
en inmiddels het oog te laten weiden over het ruime, echt Hollandsche landschap,
met al zijn' eenvoud toch zoo opwekkend en aantrekkelijk. Maar op den duur wordt
toch de groote groene vlakte eentoonig. Als wij dan ook het dorp, waarvan het laatste
gedeelte uit eene aan beide kanten betimmerde straat bestaat, ten einde zijn, verlaten
wij den straatweg, die ons vooreerst wel meer lommer zou aanbieden, maar, sinds
ook het fraaije T h o r n is gesloopt, niet veel zou te zien geven. Liever slaan wij den
grintweg in, aanvankelijk nog tusschen de huizen, straks langs boerenwoningen,
hakhout en bollenvelden voortloopend, van waar wij een heerlijk land- en duingezigt
genieten. De weiden nevens ons zijn met bosschen omzoomd en daar boven rijst en
daalt de heuvelreeks met zijn blinkende toppen, stralend in de lentezon. Bosch en
duin behoort tot het schoone landgoed D u i n e n K r u i d b e r g , waarop een lange,
regte, afgesloten grintweg aanschiet. Niet altijd was hier het uitzigt zoo ruim. Het
terrein tusschen het dorp en die laan van D u i n e n b e r g was eens bedekt met de
kostbare plantagiën en de vorstelijke gebouwen van het prachtige Ve l z e r h o o f t ,
dat zich aan den binnenweg van Sandpoort naar de ruïne van Brederode uitstrekte.
Volgens de afbeeldingen was het zonder twijfel een der uitnemendsten onder de
talrijke lusthoven, die in de vorige eeuw dit oord versierden. Vorstelijk was het huis,
grootsch de aanleg. De smaak dier dagen verloochende er zich natuurlijk niet, maar
't geknutselde en kleingeestige had er toch blijkbaar maar weinig bedorven. Hoe
statig waren de lange, regte lanen door het digte bosch, langs den zoom der plaats,
haar in de gansche breedte doorsnijdend, van het drietal deftige inrij-
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hekken aan den weg op de huizinge aanloopend, of de ruime weide aan den duinkant
insluitend. Wat overvloed van heerlijk hout was er, en zouden wij de geschoren hagen
om vijverkom en grasparterres en voorplein, de starrebosschen en lanen wat stijf
hebben geacht, zoo hoog gegroeid en op zoo breede schaal aangelegd moeten zij een'
indruk gegeven hebben van weelde en voornaamheid, die aan dit landpaleis van den
heer J a c o b d u P e y r o n , ambachtsheer van Limmen, colonel der ‘manhafte’
Amsterdamsche schutterij, den regtmatigen lof mogt doen toekennen: ‘alles is hier
even konstigh geördineert, even sierlijk beplant, even heerlijk volbouwt. Bosschen,
Allées, Doolhoven, Boomgaarden, Terrassen, Parterres, Waterkommen, Salons,
Amphitheaters, steene poorten, ijsere hekken, Vazen, Beelden, en Huizinge doen elk
verwondert staen.’ Nog in het jaar 1804 was Velzerhooft ‘om zijn uitgestrektheid en
zijn' schoonen aanleg’ beroemd. Maar toen was zijn ondergang toch reeds zeer nabij.
't Had in het laatst der vorige eeuw aan de Bickers behoord, maar was in 1805 in
handen van J. d e G r o o t gekomen en in dat jaar werd het tot den grond toe gesloopt.
Een laan van schilderachtige uitgewaaide boomen rijst daar over ons op uit de
velden. Daarnevens ligt in zijn plantsoen het ouderwetsche huis met den
fabriekschoorsteen, gebouwd op de plaats, waar lang geleden h e t s l o t t e
Ve l z e n , later een aanzienlijke hofstede, prijkte en daartegenover de boerderij
H a g e v e l d bij den ingang der laan, evenzeer geruimen tijd een deftige lustplaats,
waar sedert een onderafdeeling van het R.C. Seminarie te Warmond was gevestigd.
Volgden wij dien weg, dan zouden wij aan de spoorbaan uitkomen en die
overstekende, de vriendelijke ons reeds bekende villa We s t e r v e l d met zijn prachtig
hoog geboomte zien liggen tegen de rijkbegroeide duinhelling, waar boven het van
ouds vermaarde ‘torentje van B l a a u w ’ nog altijd zijn plaats heeft behouden.
B i e z e n v e l d , dat vroeger aan Hageveld grensde, zouden wij niet meer vinden. En
evenmin zouden wij eenig overblijfsel aantreffen van het edele h u i s t e
Papenburg.
Een weinig voorbij den rijweg op D u i n e n b e r g , in de tuinen en weilanden langs
den grintweg, tot waar de eikenlaan zich af-
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buigt, tusschen Ve l z e r h o o f t en H a g e v e l d , bezat de Amsterdamsche oud
president schepen G e r a r d v a n P a p e n b r o e k een wijdberoemd zomerverblijf,
‘versiert met een brave schat van boeken en oude marmere overblijfsels van Grieken
en Romeinen’. Hoezeer ook de pracht van plantagiën en landhuis geprezen werd,
naar het schijnt stond het in dat opzigt bij Ve l z e r h o o f t achter, maar de rijke
bibliotheek van zeldzame drukken en kostbare handschriften, de schat van beelden,
gedenksteenen, altaren, lijkbussen, uit vermaarde verzamelingen aangekocht, of uit
Azië, Griekenland en Italie door den eigenaar zelven bijeengebragt, in de sierlijke
galerijen tentoongesteld of in de tuinen geplaatst, getuigden van het vermogen en
van de kunstliefde des patriciërs. Zijn grootvader en naamgenoot, bewindhebber der
O.I. Compagnie, had in 1643 voor de som van 24000 guldens, de lustplaats gekocht,
met het nog niet geheel voltooide huis, dat Cornelis van der Meij op de grondslagen
van het verwoeste h u i s t e G r o e n e v e e n had gesticht. Aan den naam van dezen
bouwval verbond zich een treurige geschiedenis. Een der vorige bezitters was de
Haarlemsche vroedschap A d r i a a n v a n G r o e n e v e e n , die de Spaansche zijde
had gehouden en tijdens het beleg bij een' uitval gevangen genomen, op 20 Januarij
1573 met twee zijner voormalige ambtgenooten en nog eenige andere ongelukkigen
het offer der volkswoede werd.
Wanneer de luisterrijke plaats, die in later jaren ook den naam van W i l d h o e f
moet hebben gedragen, gesloopt werd, is ons niet gebleken, maar in 't begin dezer
eeuw werd zij niet meer onder de buitenverblijven bij Haarlem geteld. In menig
opzigt heeft de landstreek dus vrij wat geleden. Toch is het landschap er rijk en
schoon. Al rust het oog niet meer op de werken, door menschelijke kunst gewrocht
of geschikt, waar de lijnen der duinreeks golven, ernstig en liefelijk tevens, waar de
kleuren hunner kale blinkende zijden en kruinen, hunner met mos of struiken
begroeide toppen en hellingen en der digte met lentegroen geschakeerde bosschen
aan hun' voet zich in oneindige verscheidenheid afwisselen, waar op den ruimen
voorgrond frissche weiden zich uitbreiden, hier en daar afgebroken door
schilderachtige daken en muren van
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boerenwoningen, door wild en prachtig gevormde boomgroepen, daar heeft de natuur
een heerlijkheid, die nog steeds, anders maar niet minder dan voorheen, een'
wandeltogt aan deze zijde van Sandpoort tot een bron van overvloedig genot maken
kan.
Ons doel ligt echter voor 't oogenblik niet in de rigting van dien duinzoom. Wij
gaan de eikenlaan niet in, maar wenden ons zijwaarts af en volgen den weg, die ter
regterhand tusschen akkers, weiden en akkermaalswallen afwijkt. 't Is een eenvoudige
landweg, niet onvriendelijk, maar waarop wij weinig belangrijks aantreffen. Het
h u i s t e W i s s e n , van hoe hoogen ouderdom het moge zijn en wat aanzien 't
vroeger als adellijk huis en heerenhofstad moge genoten hebben, is thans niet meer
dan een kloeke boerderij. Zijn' naam ontving het waarschijnlijk van een deftig
Haarlemsch geslacht, dat volgens de overlevering de stad Damiate meê had helpen
winnen en zijn schild ‘met de drie Boge-schichten van daar als zijn eren-kroon 't
huys gebragt.’ Reeds lang is het in de mannelijke lijn uitgestorven, maar het leefde
voort in dat van d e K i e s v a n W i s s e n , waaraan de naburige, naar hun
wapenspreuk genoemde hofstede A u s p i c i i s et Te l i s in de laatste helft der 17de
eeuw behoorde. Als S a m u ë l A m p z i n g in zijn onbeholpen rijm van ‘Va n d e r
S t a r en K i e s ’ gewaagt, als van buitenverblijven in dezen omtrek, dan kan een dier
beiden het h u i s t e W i s s e n zijn. Maar de heerlijkheid dier lusthoven is als die
hunner heeren voorbijgegaan.
Van vervlogen grootheid had ons de landstreek, die wij doorwandelden, te verhalen,
van magtige regentenfamiliën, uitgestorven en vergeten, van gesloopte landpaleizen,
van burgt en heerenhuis, tot fabriek of boerenwoning afgedaald, van luister en pracht,
verdwenen en vergaan. Die indruk wordt niet weggenomen, als wij het Sandpoortsche
kerkhof betreden, dat aan dezen weg zijn' ingang heeft. Wij lezen er op monument
en grafzerk welbekende namen, eens door vermogende en aanzienlijke bezitters van
naburige landgoederen gedragen: Va n d e r H u c h t , wien D u i n - e n
K r u i d b e r g behoorde, Va n d e r H o o p , den Heer van S p a a r n b e r g , J h r .
Va n d e P o l l , den eigenaar van R o s e n s t e i n ,
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H e s h u i j s e n , rijk in dezen omtrek gegoed. Wij lezen er ook menig ons onbekenden
naam, toch blijkbaar in de streek hunner inwoning met eerbied en liefde genoemd.
Wij zien er ook graven zonder naam en zonder opschrift, graven van armen en
eenvoudigen. Wat van edelman en dorper, van landheer en arbeider overbleef, dat
werd hier neergelegd. Als ook hier op den doodenakker titels en wapens en
grafschriften van aardsche grootheid en heerlijkheid spreken, 't is van vervlogen
grootheid, van heerlijkheid, die voorbij is gegaan. Maar gelijk zoo even ons oog de
liefelijkheid van 't ontwakend leven aanschouwde en de majesteit der altijd zich
verjongende schepping, ook daar, waar het kunstig werk van menschenhanden geen
spoor meer heeft achtergelaten, zoo gaat ook hier een adem des levens over de stille
graven en op de zerken lezen wij hier en daar de getuigenis van wat aan rang en
rijkdom niet is verbonden, evenmin als 't er van gescheiden behoeft te zijn, - de
getuigenis van wat blijft, als de wereld voorbij is gegaan met haar begeerlijkheid.
Van verre is reeds tusschen de boschjes, straks boven de vlakke velden en het lage
struikgewas, het groote huis te zien, eenzaam te midden van eenige oude boomen
oprijzend uit de bouw- en weilanden, die het omringen. 't Is een ouderwetsche, deftige
huizinge, een stevig, solide vierkant, met weidsch versierde wapenschilden boven
de deur. Aan den weg is de toegang tusschen twee zware steenen palen, in een' stevig
gemetselden muur, en een korte, breede laan leidt vandaar naar het heerenhuis. Toch
zouden wij ook hier het woord, ‘vervlogen grootheid’ niet behoeven terug te houden.
De muur is uitgebogen, de palen van het inrijhek zijn verweerd, bij het huis zijn
schuren aangebouwd en hooischelven staan er nevens. Tuinen en plantagiën zijn in
weiden veranderd. Ook deze buitenplaats werd een boerderij en inwendig werd de
oude betimmering weggebroken. Dit is A u s p i c i i s e t Te l i s . ‘'t Is eertijds een
klooster geweest’ zegt de plaatselijke overlevering. Daarvan blijkt niets, maar de
landhoeve heeft een' latijnschen naam en een antiek voorkomen en dat is welligt
voldoende, om dit volksgeloof te verklaren. Mogelijk staat het ook in eenig verband
met
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het feit, dat voor een halve eeuw het huis een bezitting was van den baron v a n
W i j k e r s l o o t , bisschop van Curium. Vermoedelijk is A u s p i c i i s et Te l i s de
plaats, op de kaart van Kennemerland in den Te g e n w. s t a a t als K i e s
aangewezen. Destijds behoorde zij aan de familie d e K i e s v a n W i s s e n , waaruit
een dochter omstreeks 1732 met jonkheer C o r n e l i s O e m v a n
M o e n s e n b r o e k was gehuwd. De wapens van dit echtpaar prijken in den gevel
van het gebouw. Hun tweede dochter A g a t h a M a r g a r e t h a O e m , geboren in
1738, werd de echtgenoote van E d u a r d P i e t e r R a m v a n S c h a l k w i j k .
Tijdens Loosjes zijn H o l l a n d s A r k a d i a schreef, in 1804, behoorde het goed
aan de erven Douarière Ram en uit dat geslacht kwam het, evenals de heerlijkheid
S c h a l k w i j k , aan den baron v a n W i j k e r s l o o t , wiens moeder een jonkvrouw
R a m v a n S c h a l k w i j k was. Heeft A u s p i c i i s e t Te l i s aldus gedurende
anderhalve eeuw een reeks van aanzienlijke eigenaars gehad, ook voor dat zijn naam
aan dien van K i e s was verbonden en aan diens wapenleus ontleend, was het het
zomerverblijf van een' wakker Amsterdamsch regent, wiens geslacht in den loop
eener eeuw een reeks van merkwaardige mannen aan de Republiek heeft geschonken.
In het midden der 17de eeuw woonde hier C o r n e l i s H o p en den 30sten Julij
1654 werd er zijn zoon J a c o b geboren, later als regtsgeleerde, als pensionaris van
Amsterdam, als gezant aan verschillende hoven, als thesaurier-generaal der
Vereenigde Provinciën hoogst verdienstelijk; hoog geëerd door vreemde vorsten,
door den Keizer tot rijksbaron verheven, door de regering van zijn vaderland tot de
gewigtigste zendingen en onderhandelingen uitgekozen, door het prinsgezinde volk
een tijd lang gewantrouwd en zelfs met het lot der de Witten bedreigd, straks in zijn
oogen geregtvaardigd en gewaardeerd om menigerlei dienst, aan den lande bewezen.
Maar als zijn naam nog in den mond der schare, vooral in die der Hagenaars, leeft,
dan is het niet om de wille zijner deugden als staatsman en regent, maar dan is 't,
omdat zijn zwakke maag geen koffij kon verdragen. De vermaarde ‘Haagsche hopjes’
zijn het eerst ten zijnen behoeve vervaardigd, om hem 't genot van
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't geliefkoosd aroma in dien vorm te verschaffen. Zijn zoon C o r n e l i s en zijn neef
J o h a n hielden den roem van hun' naam met eere op, als hij, maar op dit huis hebben
zij geen betrekking.
Langs de hofstede loopt een eenvoudige, landelijke zandweg tusschen weiden en
tuingronden, die hun' bonten tooi reeds hebben afgelegd. Wallen met hakhout en
akkermaalsboschjes wisselen de uitgestrekte velden af. Ruim is het uitzigt op het
hooge hout der Velzensche buitenplaatsen en op de duinen, aan wier voet het kerkje
van Driehuizen tusschen het houtgewas uitsteekt. Voor ons rijst het bosch van
R o s e n s t e i n , reeds op eenigen afstand aan het grootsche stalgebouw kenbaar en
daar nevens, op den anderen hoek van den weg, ligt het naaste doel van onzen togt,
het plantsoen van R o o s e n B e e k .
Wat ons derwaarts trok, was niet de faam van bijzondere merkwaardigheid, die
van de plaats zelve uitging, al staat haar nieuwe villa naar onzen smaak niet achter
bij het steedsche, deftige huis, dat de Amsterdamsche secretaris J a n T r i p er
omstreeks 1730 bewoonde en dat in 1840 nog nagenoeg onveranderd was
overgebleven, maar thans als zoo menig ouderwetsche woning is afgebroken, al zou
haar eerwaardig geboomte ons zeker niet minder behagen, dan ‘de bekorelijke en
net geschoren lanen’, waarmeê de lustplaats in vroeger dagen prijkte. Ook is het niet,
om er, zooals een tijd lang 't geval was, een herberg te vinden, waar wij ons kunnen
neerzetten onder 't genot van uitzigten, ‘die de droefgeestigheid zelve vervrolijken
zouden.’ R o o s e n B e e k is tegenwoordig belangrijk om zijn bijenpark, er voor
een paar jaren door de HH. B r u i j n en K e l t i n g ingerigt.
Wien is het onbekend, dat de huishouding der bijen tot de belangwekkendsten uit
de dierenwereld behoort? Wie heeft niet met bewondering gelezen, wat er in tal van
geschriften over meegedeeld wordt? Wien verveelde het ooit, naar de verhalen en
opmerkingen der ‘iemkers’ te luisteren? En wie, die zelf er zich meê bezig hield,
werd ooit moede, de levenswijze der nijvere diertjes gade te slaan, wie hunner was
ooit uitgeleerd en uitge-
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praat, waar het de merkwaardige eigenschappen der kleine, onvermoeid bezige
werklieden gold!
Niettemin, de oningewijde zag niet veel, wanneer hij bij een' bijenstal stond - een
aantal gonzende, rondvliegende insecten, van wie hij alle kans had, een gevoelige
kastijding voor zijn nieuwsgierigheid te ontvangen; voorts, een menigte zich om het
zwermgat verdringende en, als de bijenhouder hem een' blik in de opgetilde korf
vergunde, dan nogmaals een veel grooter aantal, door elkander wemelend in de enge,
donkere ruimte. Wat zal nu een bezoek op R o o s e n B e e k ons te aanschouwen
geven?
Een beknopte herinnering aan de huishouding der bijen moge ons het eigenaardige
van de inrigting aldaar te beter doen begrijpen.
Een korf huisvest gemiddeld 20000 bewoners, waar onder ééne koningin en een
aantal darren - de mannelijke bevolking - terwijl de overigen de werkbijen zijn. De
darren hebben alleen het geslacht in stand te houden, overigens arbeiden zij niet maar
leiden een lui leven, totdat zij in 't najaar als nuttelooze kostgangers door de werkbijen
worden doodgehongerd. In de cellen, gedurende de lente en den zomer met grooten
ijver door de werkbijen gebouwd, verschillend van grootte, naarmate zij tot
kweekplaats voor elk der drie soorten zijn bestemd, legt de koningin een eitje, terwijl
zij voortdurend door de dienende geesten met honig wordt gevoed. Na verloop van
een paar dagen komt uit het ei een larve, die eveneens wordt gevoed, totdat zij zich
inspint. Nu wordt de cel gesloten en na eenig tijdsverloop is het volkomen insect
ontwikkeld, in den eersten tijd gereinigd en trouw verzorgd door de arbeidsters, die
onophoudelijk honig aanbrengen. Vóór dat de nieuwe koninginnen uitkomen, heeft
de oude met een zwerm der jonge bijen de korf verlaten, om een nieuwe woning te
zoeken. De eerst uitkomende jonge koningin tracht alle overigen in de cellen dood
te steken, of komen er meerderen te gelijk, dan ontstaat er een gevecht op leven en
dood, waarin soms allen omkomen, tenzij 't gelukt, de bedreigden in tijds uit de korf
te verwijderen en in veiligheid te brengen. De nieuwe koningin verheft zich, van een
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schaar darren omstuwd, hoog in de lucht, om dan aanstonds weêr haar eijers te leggen
en bij 't ontstaan van een nieuwe zwerm op haar beurt weêr elders heen te trekken.
De producten zijn dus, de was, waarvan de cellen zijn gebouwd, en de honig, tot
voedsel voor de jongen en na het eindigen van den broedtijd tot wintervoorraad
vergaderd. Zij kunnen worden ingezameld door de bijen te verwijderen.
Reeds sedert eeuwen is de bijenteelt ook in ons vaderland inheemsch. Was behoorde
in de middeleeuwen tot de verpligte opbrengst van tal van hoeven, vooral van
kerkelijke goederen ten behoeve van de voor de kerkdienst benoodigde waskaarsen.
Maar sinds Saks of Fries of Frank de gevlochten korven bij zijn woning plaatste en
er den zwarten doek over hing, als er een doode was in zijn huis, schijnt de wijze
van behandeling maar weinig veranderd. Daar gingen jaarlijks duizenden,
tienduizenden van dieren verloren en om in de behoefte aan honig en was te voorzien,
moest telken jare omstreeks voor anderhalf millioen gulden uit het buitenland worden
ingevoerd.
Het bijenpark bij Sandpoort heeft niet alleen ten doel, zijn' eigenaars een billijke
winst door den verkoop der producten te verschaffen, maar ook, een verbeterde
methode te doen kennen en de daarbij benoodigde hulpmiddelen te leveren, om aldus
den weg te wijzen tot het met voordeel drijven eener zaak, die zeker kennis en
ondervinding, maar geen groot kapitaal tot welslagen vereischt. Wat wij er dan ook
van zien, is hoogst eenvoudig, maar uitnemend practisch. Der bezigtiging is het
overwaardig en al kan in 't belang der werkzaamheden een druk bezoek van
nieuwsgierigen niet worden toegelaten, den werkelijk belangstellende of
belanghebbende zal de toegang niet worden geweigerd.
Beginnen wij met een' blik te werpen in de werkplaats, waar de toestellen tot eigen
verbruik en tot verkoop worden vervaardigd. Aanstonds treft ons de vorm der korven.
Zij zijn langwerpig vierkant met een' boogvormigen kop, min of meer op een koffertje
gelijkende. Daarin worden losse houten boogjes bevestigd, doorgaans ten getale van
negen, die gemakkelijk er uitgenomen kunnen
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worden. Aan deze boogjes bouwen de bijen hun cellen. Men noemt dat: d e
m o b i e l b o u w en deze methode werd omstreeks 1845 door den Silesischen
geestelijke D z i è r z o n uitgevonden. In de oude korven zijn houten pennen gestoken,
waaraan de bijen hun wastafels hechten (de s t a b i e l b o u w ). Wil men deze korven
ledigen, dan moeten de bijen eerst door uitkloppen worden verdreven, of wel
doodgezwaveld, terwijl de raat moet worden losgesneden en er, behalve menig dier,
ook vrij wat was en honig verloren gaat. Door de nieuwe methode wordt het
tijdroovend uitkloppen en het schadelijk dooden van de dieren vermeden. De bijen
worden eenvoudig met een zacht stoffertje van het werk geveegd. Ook is het
kunstmatig voeren in den winter onnoodig, daar in een slecht voorziene korf zonder
moeite een goed bezet boogje kan worden gehangen. Ter verzending in de raat zijn
de volle boogjes uitnemend geschikt, daar zij ongeschonden zijn gebleven. Wenscht
men den honig er uit af te zonderen, dan geschiedt dit in de slingermachine, waarin
door een snel ronddraaijende beweging het vocht wordt uitgedreven, om in flacons
te worden afgetapt. De ledige wastafels kunnen dan onmiddellijk weêr in de korf
gehangen worden en daardoor wordt aan de bijen veel werk bespaard, maar ook veel
meer honig gewonnen, want men berekent, dat voor een pond was, tien of twaalf
pond honig noodig is. Eindelijk hebben de losse boogjes het voordeel, dat verkeerd
broed onmiddellijk opgemerkt en verwijderd kan worden. Soms is het noodig, de
boogjes van een kunstmatige raat te voorzien en ook tot het vervaardigen daarvan is
de waspers en de vorm aanwezig. Wij vinden die in het kantoor nevens de werkplaats,
waar wij bovendien nog, behalve monsters van honig en was, een paar eenvoudige,
practische toestellen opmerken. Zie hier de zwermfuik, een lange koker van gaas.
Zoodra het zwermen begint, wordt zij met de eene opening voor het vlieggat
vastgestoken en met het andere, digt geschoven uiteinde bevestigd aan een' stok, die
zoo in den grond wordt geplant, dat de fuik strak wordt getrokken. Hierin verzamelen
zich de bijen en het lastige zoeken en afkloppen van de zwerm wordt overbodig. Bij
den mobielbouw worden de broedtafels met eenige bijen in een ledige korf
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overgebragt. En ziedaar een klein getralied kooitje. Daarin wordt een jonge koningin
geplaatst en, voor de steken van vijandige mededingsters beveiligd, ontvangt zij van
de bijen 't onmisbare voedsel, totdat zij ter gelegener tijde haar plaats als hoofd en
moeder eener nieuwe colonie inneemt. Wordt zij in dit kooitje in een moederlooze
korf geplaatst, dan zijn de bijen reeds zeer spoedig aan haar gewend.
De groote bijenstal op R o o s e n B e e k , evenals de werkplaats aan het kantoor
verbonden, bevat in drie rijen boven elkander 300 korven. Daarvoor zijn nog andere
stallen geplaatst, van twee rijen, te zamen een 500 korven tellende. Achter de korven
in den grooten stal loopt een overdekte gang, door losse schermen van riet er van
afgescheiden. Door het wegnemen van zulk een scherm heeft de bijenhouder
gelegenheid, op zijn gemak en zonder de arbeidsters in de andere korven te
verontrusten, iedere korf na te zien en te behandelen, de doode bijen weg te nemen
en in 't algemeen die werkzaamheden te verrigten, die tot welzijn der nijvere bevolking
en tot vermindering van improductiven arbeid voortdurend gevorderd worden.
Om te kunnen nagaan, hoeveel de bijen dagelijks winnen en of in 't najaar de dragt
nog voortgaat, dient de sierlijke weegkorf, waarin de boogjes zijn opgehangen aan
een fijngevoelige bascule, die op een wijzerplaat het gewigt aangeeft. Naar
evenredigheid van de vermeerdering in deze korf kan natuurlijk niet met volkomen
juistheid, maar toch in 't algemeen de aanwinst in de andere korven worden berekend.
Eerlang zal ook een fraaije en vernuftig ingerigte glazen korf in het park worden
geplaatst, zoo ingerigt, dat de werkzaamheden daar binnen kunnen worden
gadegeslagen, terwijl anders de bijen, die in hun woning geen licht dulden, terstond
de glazen dik met was besmeeren. Tijdens ons bezoek is die echter nog niet
aangekomen.
Het blijkt, dat de nabijheid van heide en boekweitvelden voor 't gewin en voor 't
gehalte van den honig volstrekt niet noodig is. Maar overigens heeft het bijenpark
bij Santpoort ontegenzeggelijk een gunstige ligging, te midden van hyacinthen-tuinen
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en van uitgestrekte lindenlanen der naburige buitengoederen en niet te ver van de
bloeijende bouwakkers in de polders van het IJ en het Wijkermeer.
Met groote belangstelling hebben wij, door den heer K e l t i n g welwillend
rondgeleid en voorgelicht, de merkwaardige inrigting bezigtigd en wij scheiden met
den indruk, dat op deze wijze voor velen in den lande nog wel een milde bron van
welvaart vloeijen kan, gelijk wij 't aan de wakkere ondernemers en de vriendelijke
bewoners van R o o s e n B e e k van harte toewenschen.
Naast R o o s e n B e e k aan den straatweg, slechts door den zandweg er van
gescheiden, ligt R o s e n s t e i n . - Rosenstein. Wat landhuis kan een' naam dragen
van liefelijker klank! En van wat vaderlandsch buitenverblijf is de naam meer bekend,
meer gelezen, meer genoemd in den lande! Van wat lusthof kunnen zooveel
Nederlanders zeggen met trots en met weemoed: ‘dat had mijn buitenplaats kunnen
zijn!’ Zie daar het prachtige ijzeren hek, blaauw met vergulde punten; ziedaar het
inderdaad vorstelijke stalgebouw met zijn deuren van duizend gulden; ziedaar het
fraaije, moderne heerenhuis met zijn balkon en veranda; ziedaar den tuin, met zijn
opgaand hout en zijn bloemperken. Wij zouden kunnen meenen, dat het geheel meer
van den rijkdom des stichters dan van zijn' fijnen smaak getuigt, en het colossale hek
- toch reeds wel wat zwaar en wat opzigtig voor een plaats van nog geen twee en een
halven bunder - vrij wat beter zou voldoen, als het eenvoudig zwart was gelakt. Wij
zouden ons kunnen voorstellen, dat de kostbare stal voor een' particulier meer een
last dan een lust zou wezen. Maar 't zou den schijn hebben, alsof wij gingen verkleinen
wat ons ontging, nu op het nummer van onzen ‘bon voor Rosenstein’ de prijs niet
viel, door K o s t e r e n B o l l e in uitzigt gesteld, voor wie van hun wonderbaar
goedkoope en inderdaad vaak hoogst welkome aanbiedingen van boekwerken gebruik
wilde maken. Er was trouwens niemand, die het nummer bleek te bezitten, waaraan
de prijs te beurt is gevallen en die op een' morgen bij zijn ontwaken verrast werd met
de tijding, dat hij langs dezen weg een buitenplaats rijk was geworden. Wij getroosten
ons de
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teleurstelling, die wij met velen onzer landgenooten deelen en laten bij 't
voorbijwandelen ons oog over Rosenstein gaan zonder afgunst, maar met de
opmerking, dat ook deze plaats tot de historische landgoederen gerekend mag worden,
sedert zij haar bijdrage heeft geleverd tot de kennis van den geest des tijds, zooals
die in het premiestelsel openbaar wordt en zooals hij zich vertoont in de overtuiging,
waarvan ook de ‘tweede hands boekhandel’ uitgaat, dat bij aanhoudenden omzet een
onbeduidende winst tot groote ondernemingen in staat stelt.
Onder de oude buitenplaatsen in den omtrek schijnt overigens Rosenstein niet te
behooren. Wèl wordt het in H o l l a n d s A r k a d i a genoemd en was het dus in 't
begin dezer eeuw reeds een heerenhofstede, maar het Z e g e n p r a l e n d
K e n n e m e r l a n d vermeldt het niet, gelijk het op de daarbij gevoegde kaart niet
voorkomt. De lusthoven der Amsterdamsche kooplieden, wier handel op gansch
andere grondslagen rustte, lagen deels digter bij Velzen, waar nog een drietal is
gespaard, deels aan de andere zijde van den Heerenweg, in het Velzerbroek, waar
nu geen enkel meer over is. Daar vond men in 1628 het h u i s t e H u l f t , nevens
‘B a c k e r en het h u i s t e H a s s e l a a r , en dergelijken meer’, daar een eeuw later,
het h u i s t e S p i j k , B e e k v l i e t , B r o e k e r o o g , We s t e r b e e k ,
H o f g e e s t en M e e r o o g , dat, tegenover Roos en Beek gelegen, in 1731 werd
gesloopt.
‘B a c k e r en H a s s e l a a r ’ zullen destijds welligt nog onder andere namen hebben
bestaan. Het h u i s t e H u l f t was vroeger een bezitting van de regulieren te Heilo,
later van de edele geslachten H a l e w i j n en d e R a e t en werd toen E n d e l g e e s t
genoemd. In 't begin der 17de eeuw door Nicolaas Hulft aangekocht, werd het een
honderd jaar later het eigendom van J a n v a n d e P o l l , burgemeester van
Amsterdam. Het heette toen reeds het h u i s t e S p i j k en mogt om zijn deftige
huizinge en zijn rijk plantsoen tot de aanzienlijksten uit den omtrek gerekend worden.
In 1834 werd de buitenplaats gesloopt. Wat er van over is, bepaalt zich tot de palen,
die eens bij den ingang stonden en de gracht, die het huis omringde. Enkele
boerenwoningen en arbeiders-
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huisjes, de buurt H o f g e e s t uitmakend, zijn thans verspreid in de vlakte, waar
eertijds zulk een niet gering aantal landhuizen prijkte.
En konden die oude Backers of Hasselaars, Hulfts of van de Polls nog eens
terugkeeren, om rond te zien op de plek, waar zij gebouwd hadden en geplant, zij
zouden niet enkel vergeefs naar hun plantsoenen en vijvers, hun moestuinen en
boomgaarden, hun huizen en stallingen zoeken. Het gansche Wijkermeer, waarop
hun oog met zooveel welgevallen rustte, waar zij zeilden in hun met snijwerk en
verguldsel versierde boeijers, waar zij zoo gaarne vischten met hengel en net, als zij
hier buiten zich van staats- en koopzorg verpoosden, het gansche Wijkermeer zouden
zij er niet meer vinden.
Het uitzigt op den grooten waterspiegel, tot bijna in de onmiddellijke nabijheid
van den Heerenweg voor hun landpaleizen zich uitstrekkend, zouden ook de baron
To r c k v a n R o o z e n d a a l en de heeren D i r k en L u c a s T r i p tot hun
bevreemding missen. Maar hun trotsche lustplaatsen zouden zij, zij 't dan ook
veranderd en gemoderniseerd, nog als aanzienlijke buitenverblijven wedervinden.
De Geldersche edelman en raad der Admiraliteit van Amsterdam zou zich zelfs
kunnen verheugen, dat zijn edele huizinge B e e k e n s t e i n , door hem gesticht,
zoozeer door het nageslacht geëerbiedigd was geworden. Den steenen muur tusschen
de beide koepels, met het inrijhek tusschen de hooge, deftige palen in het midden,
die het voorplein van don weg scheidde, zou hij door een afschutsel van kettingen,
aan ijzeren paaltjes hangende, vervangen zien. Het huis zelf, met zijn klokketorentje
en de schoorsteenen op het dak, even als de stallingen aan wederzij, draagt nog het
karakter van den tijd, waarin de rijke schoonzoon van den gouverneur-generaal van
Indie, J a n v a n H o o r n , het in de plaats van het oude kasteel der H e e m s k e r k e n
v a n B e e k e n s t e i n had opgebouwd. Het is sedert nog wat vergroot en van binnen
is van de oude betimmering weinig meer over, maar de beide deftige marmeren
vestibules, door een breeden gang verbonden, zijn nog hetzelfde, evenals de trappen
en kamers, die
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er op uitkomen. En de plaats behield haar linden pleinen - aan de bezoekers der
zendingsfeesten wel bekend - haar lange, statige lijnregte lanen en zelfs de uitgesneden
waterkom achter het huis is wel van beelden en vazen beroofd en niet meer door
geschoren hagen omringd, maar nog als van ouds sluimert zij rustig onder de hooge
kroonen, die er plegtig en stil om heen staan geschaard. Er zijn aan den zoom van
het oude plantsoen ook minder regelmatig aangelegde partijen, waar fiere sparren
en kloeke tamme kastanjes wassen, maar het grootste deel is toch gehouden in een'
stijl, die uitstekend bij de huizinge past.
Aan Beekenstein, alleen door een met hagen ingesloten graslaan er van gescheiden,
grenst de hofstede Wa t e r l a n d . De oude plaats van den Amsterdamschen schepen
D i r k T r i p was grooter en fraaijer dan Beekenstein, gelijk zij 't nog in
uitgestrektheid en aanleg wint. Een ‘Konstrijke doolhof was het, van menighvuldige
groene en breede lanen, van hooge scheerhagen of opgaende boomen belommert,
met graspaden en groene piramiden geboort, met borstbeelden en konstige vazen
opgepronkt, en over onderscheidene water- of graskommen de bekorelijxte gezichten
naar veelerhande en verscheide tuinsieradiën van salons, tenten, priëlen, lanthuis en
vischrijke Meer verschaffende.’ Al die pracht is voorbij, en van den weg af te zien,
munt ook de aanleg bij het groote, eenvoudige, zeven vensters breede, wit gepleisterde
huis niet uit. Maar het terrein daarachter is smaakvol en uitgestrekt en rijk aan
eerwaardig houtgewas, waaronder een zware olm bij den stal en een prachtige spar
bij den vijver uitmunten, maar bovendien tal van forsche eiken en beuken en schoone
linden onze aandacht verdienen. En eene fraaije waterpartij versiert het landgoed,
waar de eigenaresse, Mevr. de Wede B o r e e l een groot gedeelte van het jaar
doorbrengt.
M e e r v l i e t is winter en zomer bewoond. Het ruime witte huis ziet er vrolijk en
goed onderhouden uit, tusschen het kloeke geboomte dat het omringt. Forsche linden
prijken er in statige rij met hun frisch en teeder groen, waartegen het donkere
coniferenperk krachtig afsteekt. En moge ook in dit jaargetijde de kleur-
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rijke bloemenschat van den zomer er nog niet bloeijen, daar is bij de vriendelijke
huizinge en bij de stalling leven. Velzens burgemeester, Jhr. B o r e e l v a n
H o o g e l a n d e n , houdt blijkbaar de hand zorgvuldig aan zijn bezitting, die zich
naar onzen smaak met haar' modernen aanleg vrij wat gunstiger vertoont, dan in de
dagen, toen de burgemeester L u c a s T r i p er zijn stijve huizinge en zijn grasparterre
tusschen twee als muren geschoren hagen had gekneld.
Heeft de landstreek veel van haar eigenaardigheid verloren door de inpoldering
van het Wijkermeer, zij heeft daarentegen niet meer te vreezen, dat de opgezweepte
golven zich uitstorten over plantsoenen en velden, over wegen en straten, gelijk 't in
vroeger dagen zoo menigmaal geschiedde, gelijk 't door den geweldigen
Februarij-storm van 1825 ook hier, als in zoo menig ander gewest van ons vaderland,
heeft plaats gehad op een wijze, nog niet vergeten door de ouden van dagen, die dat
noodlottig jaar hebben beleefd. Bij Wa t e r l a n d was een groot gat in den straatweg
geslagen en meer dan een' voet hoog stond het water boven dien weg, de kustdammen
der buitenplaatsen bezweken en alles werd overstroomd, het gansche dorp liep onder.
En al steeg de nood er niet zóó hoog als elders, was er geen verlies van
menschenlevens te betreuren, was de schade aan verdronken vee betrekkelijk gering,
groot was toch het nadeel door de ingezetenen en de eigenaars der landgoederen
geleden, de angst in die bange dagen doorgestaan. Met zulke herinneringen zag de
Velzenaar niet ongaarne den altijd dreigenden vijand voor goed bedwongen, toen 't
kanaal door Holland op zijn smalst de droogmaking van het meer in zijn gevolg met
zich bragt. Van dat kanaal met zijn sterke sluizen en stevige dijken had hij niets te
vreezen, al opende 't voor de nog veel geduchter zee den toegang tot het hart des
lands. En het bragt er levendigheid en afwisseling door zijn schepen en stoomers,
zooals het voorgeslacht ze niet tusschen de duintoppen en valleijen der Breesaap had
gezien. Het kanaal in zijn onmiddellijke nabijheid, de Noordzee op korten afstand
en gemakkelijk te bereiken, dat geeft aan Velzens schoonen omtrek een eigen-
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aardige aantrekkelijkheid boven andere streken, door natuur en kunst niet minder,
welligt zelfs nog meer begunstigd.
M e e r v l i e t ligt niet ver van het dorp. 't Is er slechts van gescheiden door een
groote weide, aan de eene zijde begrensd door een huizenreeks in het groen,
waarboven het nog niet oude, maar toch reeds bouwvallige steenen torenspitsje
geestig uitsteekt, aan beide andere kanten omzoomd met donkere boschpartijen,
waarin het geel gepleisterde huis der aanzienlijke buitenplaats Ve l z e r b e e k zich
onmiddellijk bij het dorp vertoont.
Velzen en zijn kerkgebouw kennen wij reeds. Wij behoeven ons daar dus niet lang
op te houden en kunnen terstond den toegang vragen tot de plaats, die voor den
bescheiden bezoeker nog niet onbarmhartig gesloten behoefde te worden, omdat de
baldadigheid van de welwillendheid des eigenaars misbruik had gemaakt.
Ve l z e r b e e k is een schoone, uitgestrekte bezitting van bijna honderd bunders
groot, voor een goed deel omrasterd en afgesloten. De S t . E n g e l m o n d s b e e k ,
waaraan zij niet alleen haar' naam, maar ook menig bekoorlijk plekje ontleent, stroomt
er dwars door heen en vormt er tusschen zijn hooge begroeide boorden, door welig
wassend en krachtig geboomte overschaduwd, of langs frissche grasperken en
bloeijende heesters zich voortspoedend, een reeks van liefelijke waterpartijen, terwijl
zij bij het heerenhuis een' ruimen, met statige boomgroepen versierden hertenkamp
omringt. Prachtige linden breiden daar hun breede kroonen uit. Deftige lanen van
beuken doorkruisen en omzoomen het landgoed, hooge, sierlijk gevormde sparren
wassen er in rijken overvloed. Smaakvol zijn de digte boschpartijen door open plekken
met gazons, heesters en hakhout afgewisseld. Hier en daar golft de bodem en voeren
de paden over kleine heuvels en door groene dalkommen. Gunstig is de ligging van
het kloeke huis met zijn steenen bordes en het wapenschild der Va n T u y l l s in
den gevel, uitziende op den hertenkamp en de lanen en bloemperken daar om heen,
op het dorp met zijn' toren en de bosschen der buitens aan den straatweg. Paardenen hondenstallen, ingerigt en verzorgd, gelijk 't van een' om zijn renpaarden en
jagthonden vermaarden
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‘sportsman’ als de baron Va n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n te verwachten is,
ontbreken niet; oranjerie en andere nevengebouwen, tot zulk een plaats behoorende,
zijn met het geheel in overeenstemming. De heer H e n d r i k t e r S m i t t e n , die
in 't begin der vorige eeuw Velzerbeek had gebouwd en aangelegd, had er naar den
smaak van zijn' tijd een' uitnemend fraaijen lusthof van gemaakt. De gewone
tuinsieraden, waterkommen, beelden, vazen, kabinetten, geschoren hagen, en wat
dies meer zij, werden er natuurlijk niet gemist, maar opmerkelijk was vooral de
volstrekt regelmatige verdeeling van het grootste gedeelte van het terrein, dat in
platten grond naar het patroon van een tapijt of van een plafond gevolgd scheen te
zijn. Hier had de symmetrie haar toppunt bereikt. Aan den tegenwoordigen aanleg
is ook op Velzerbeek de naam van Z o c h e r verbonden, gelijk zijn hand in de stoute
en tevens sierlijke lijnen te herkennen is. Hij wist op de door hem ontworpen plannen,
bij al hun verscheidenheid, zijn' eigenaardigen stempel te drukken.
Een hek in het rasterwerk bij een der arbeiderswoningen geeft ons gelegenheid,
op den stationsweg uit te komen. Van den spoortrein maken wij echter nog geen
gebruik, maar wij slaan den zandweg in, die zich langs de rasters ombuigt en den
zoom der buitenplaats volgt, - een schilderachtig spoor met breede grasranden en
wild uitgewaaide boomen, gelijk zij in hun indrukwekkende schoonheid het
duinlandschap sieren. De laan leidt ons de spoorbaan over, langs spookachtige
stammen, wier kruinen door den zeewind zijn geteisterd, en akkermaalsboschjes op
ruig begroeide wallen, of schrale weiden met ruwe hekken afgeschut, met het uitzigt
op de woeste heidevelden, waarboven op eenigen afstand de kerkgebouwen en
vuurtorens van IJmuiden uitsteken en waarin de nieuwe buurt d e H e i d e , sinds het
graven van het kanaal ontstaan, met zijn hutten en huisjes verspreid ligt. Na eenigen
tijd verlaten wij de laan voor een zandig pad tusschen het hakhout, uit welks teeder
bronzen loof hier en daar knoestige verweerde eiken oprijzen; wij kruisen wederom
de spoorlijn, steeds de bosschen van Velzerbeek nevens ons houdende, totdat wij bij
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een' der uitgangen van de plaats op den binnenweg naar Sandpoort uitkomen.
Nu zijn wij weêr op bekend terrein. Langs het buitengoed S c h o o n e n b e r g ,
voorbij de plaats, waar het prachtige M i d d e l l o o prijkte, eer het tot den grond toe
gesloopt werd, langs het R.C. kerkje van D r i e h u i z e n en de hooge boomgroepen
van We s t e r v e l d , langs den golvenden duinzoom en het boschrijke D u i n - e n
K r u i d b e r g vervolgen wij onze wandeling door streken, die wij vroeger bezochten,
maar wier bekoorlijkheid ons bij vernieuwing geboeid houdt. 't Is er een wilde,
romantische natuur, afgewisseld door het smaakvolle park, den zorgvuldig
verpleegden tuingrond, de groene weiden, uit de wildernis ontgonnen. Prachtig
gevormd houtgewas groeit er, met duizenden veldbloemen zijn de wegen omzoomd.
De jonge lente tooide alles met haar frissche tinten. De dalende zon giet er haar
vriendelijk licht in volle stroomen over uit. De zachte voorjaarskoelte ruischt door
de takken. Het vogelenlied schalt er uit boschjes en hagen en hoog uit de lucht, waarin
de leeuwrik opstijgt. In de malsche weide rusten de bonte runderen. Vrede en leven
ademt alles om ons heen. Een schoone voorjaarsdag neigt ten avond, onze togt spoedt
ten einde. Niet langs J a g t l u s t en Ve l z e r e n d gaan wij naar 't station, maar
ditmaal langs een' anderen weg, die ons door de lanen van hakhout en dennen van
d e n N e e t h o f leidt. En als wij het eindpunt onzer wandeling bereiken, dan mogen
wij haar met een vriendelijke herinnering aan wat zij ons aanbood besluiten.
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Aanteekeningen.
Hoofdbronnen voor de kennis der buitenplaatsen in de in den tekst behandelde
landstreek, zijn: h e t z e g e n p r a l e n d K e n n e m e r l a n d , met de koperplaten
van H k . d e L e t h en de korte beschrijving van B r o u ë r i u s v a n N i d e k ,
(1730) A. L o o s j e s P z n . H o l l a n d s A r k a d i a , (1804 en '5) met enkele
afbeeldingen, kaart en lijsten van de buitenplaatsen, bloemkweekerijen en bleekerijen
in den omtrek van Haarlem en opgave hunner toenmalige bezitters, G e z i g t e n i n
d e o m s t r e k e n v a n H a a r l e m , geteekend en op steen gebragt door P.S.
L u t g e r s (1837-1844) met ruim 60 zeer verdienstelijke afbeeldingen en opgave
van de eigenaars der buitenplaatsen. Den waardigen L o o s j e s hadden wij gaarne
menig uitweiding geschonken, als wij in plaats daarvan wat meer hadden vernomen
van den toestand veler buitenverblijven, die in dien tijd nog bestonden, maar door
de ongunstige omstandigheden hun' ondergang nabij waren. S a m u e l A m p z i n g
geeft iets, niet veel, omtrent de landhuizen omstreeks 1628. Ook de Stadsbibliotheek
en de daar berustende afbeeldingen leverden eenige bijdragen, evenals het archief,
bepaaldelijk omtrent de bezitters van A u s p i c i i s e t Te l i s . Betreffende het h u i s
t e S p y k berusten papieren bij den tegenwoordigen eigenaar Mr. A.J. E n s c h e d e ,
archivaris van Haarlem.
De wandelingen naar B r e d e r o d e en de A m s t e r d a m s c h e w a t e r w e g e n
n a a r z e e , in den tekst bedoeld, zijn te vinden in Deel 3 en 4 van de eerste uitgave,
in het deeltje N o o r d - H o l l a n d der tweede en derde. Zij werden gedaan in 1877
en '78. Er is sedert niet veel veranderd.
De buitenplaats T h o r n , eertijds het h u i s d e n B i l t , die nog bestond, toen A l l a n
zijn g e s c h i e d e n i s v a n H a a r l e m schreef, (omstreeks 1877) is sedert gesloopt.
Van de overplaats is nog iets bewaard, maar overigens is er niets meer van te vinden,
dan het witte stal- en oranjeriegebouw, in een kale weide.
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Over het bijenpark bij Sandpoort is een beschrijving met eenige afbeeldingen te
vinden in E i g e n H a a r d , 1886.
Het in vergelijking met den prachtigen stal eenvoudige huis van R o s e n s t e i n had
door een kostbaar gebouw vervangen moeten worden, dat op een millioen was
geraamd. Teekeningen en plannen bestaan er reeds van, maar door den dood van Jhr.
J.S.H. Va n d e P o l l bleef het achterwege. De villa op R o o s e n B e e k was tot
koetsierswoning bestemd.
De bouwvallige torenspits van Velzen werd in den zomer van 1887 afgebroken en
een nieuw leijen dak er op geplaatst door den architekt D.E.L. v a n d e n A r e n d
te Haarlem.
Onder de afbeeldingen ter Stadsbibliotheek vond ik er een uit 1684 van ‘K r u i t b e r g
b y B r e d e r o o d e ’. 't Was een groot, regelmatig huis, zeer stijf van vorm, evenals
het voorplein, dat met beelden prijkte. Volgens een latere afbeelding stond er sedert
een modern huis met een koepeltorentje. Mr. F.A. v a n H a l l vond er in 1841, toen
hij de plaats kocht, niets meer dan eenig geboomte bij een vinkenhuis en liet alles
nieuw bouwen en planten. Het toen gestichte en nog bestaande huis herinnert
eenigszins aan dat van 1684.
D e N e e t h o f , thans ook voor het publiek gesloten, is een oude, vrij uitgestrekte
bezitting zonder heerenhuis. Zeer fraai was zij niet, maar de wandeling er door heen
leverde toch enkele bezienswaardige boschgezigten en verkortte den weg naar het
station, gelijk zij in elk geval aangenamer was, dan langs den zwarten, stoffigen
sintelweg derwaarts.
Omtrent de wandeling naar Rijswijk en Voorburg, in de vorige afl. behandeld, ontving
ik een schrijven van Jhr. Mr. A. Six, van 1844 tot '75 Kantongeregter te Voorburg,
thans te Zeist woonachtig, vooral betreffende de Fransche kerk aldaar, benevens een
boekje: e x t r a i t d e s r e g i s t r e s d u c o n s i s t o i r e d e l ' E g l i s e
F r a n ç a i s e à Vo o r b u r g ,
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met afbeelding van het gebouw, in 1850 voor rekening van Jhr. H.J. C a a n v a n
H o e k e n b u r g gedrukt.
Ten onregte heb ik (bl. 210) gesproken van ‘het Wa a l s c h e kerkje.’ 't Moet zijn
de F r a n s c h e kerk, daar die te Voorburg steeds haar zelfstandigheid heeft bewaard
en niet behoort tot de R é u n i o n Wa l l o n e . Ten behoeve der uitgewekenen ten
gevolge van de herroeping van het Edict van Nantes, in en bij Voorburg gevestigd,
werd er in 1710 de eerste leeraar beroepen. Tot 1724 hadden de godsdienstoefeningen
plaats in de Duitsche kerk. De toenmalige eigenaar van het h u i s t e We r v e aan
de laan van Nieuw Oosteinde stond den grond voor een eigen kerkgebouw af, onder
voorbehoud van het regt om dien terug te nemen, wanneer gedurende vijf achtereen
volgende jaren in de kerk geen dienst zou zijn gedaan. Den 27sten Aug. 1726 werd
het gebouw ingewijd, terwijl de vermaarde J a q u e s S a u r i n er 's middags predikte.
De laatste vaste leeraar was J.C. M e r k u s , die tevens een bloeijende kostschool had
en in 1813 overleed. Sedert wordt er zes maal in het jaar gepreekt. Eigenlijke
gemeenteleden zijn er niet, maar de kerk heeft haar ouderlingen en diakens en wordt
door de bewoners der naburige buitenplaatsen en de leerlingen der kostscholen uit
den omtrek bezocht. De namen der leeraars en die van het leden van het consistorie
tusschen 1772 en 1850 worden in 't genoemde boekje vermeld. Er zijn vrij wat deftige
en welbekende namen bij.
De grond behoort nog den eigenaar van d e We r v e , thans in 't bezit van den
baron v a n Wa s s e n a a r v a n C a t w i j c k . Zoo lang het torentje op dat huis staat,
heeft de bezitter het regt, van eenige huizen in het dorp een recognitie te heffen.
De heer Six herinnert mij, dat Vo s s i u s en S p i n o z a te Voorburg hebben gewoond,
de eerste op den hoek van de H e e r e n s t r a a t en het S l o p v a n v a n B u r e n ,
tegenover het nieuwe raadhuis, waarin een steen is gemetseld met een put, omgeven
door vossen; de andere op het Wa t e r t j e bij de Voorburgsche brug.
Ook omtrent eenige gesloopte buitenplaatsen ontving ik van dezelfde geachte hand
enkele inlichtingen. In 1844 bestonden nog D a m z i g t , het eerste buiten, van Veur
komende; E s s e n s t e i n (het groote hek zagen wij nog aan den straatweg) destijds
aan de baronesse v a n L i j n d e n v a n L u n e n b u r g behoorende, het schoonste
van alle Voorburgsche buitens, met een prachtige oprijlaan, even als het huis gesloopt;
V l i e t w i j k , waar thans de R.C. Kerk en School is gebouwd; d e n D a m , bij R u s t
en

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

244
V r e u g d aangetrokken, thans het terrein der bewaarschool. H. v a n A l p h e n
woonde er en schreef er zijn kindergedichten.
Tusschen den straatweg en de spoorbaan lag het huis h e t L o o , een eigendom der
familie D ' A u m a l e . 't Is tegenwoordig een boerderij. L e e u w e n s t e i n werd door
prinses M a r i a n n e gekocht, uit oude betrekking op de voormalige eigenaresse, de
gravin v a n R e e d e A t h l o n e , staatsdame van wijlen koningin W i l h e l m i n a ,
te wier eere de plaats eenigen tijd W i l h e l m i n a ' s b u r g werd genoemd. Tusschen
L e e u w e n s t e i n en N i e u w V r o n e n b u r g l a g n o g een buitenplaats van
een' ritmeester Va n O o i j e n , na diens dood gesloopt en in weiland veranderd.
De plaats van den heer F r i e z e heet M i d d e n b u r g (niet M i d d e l b u r g .)
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In den omtrek van Breda.
Spreek met iemand over de omstreken van Breda, en 't kan niet missen of gij hoort
onmiddellijk de namen M a s t b o s c h en L i e s b o s c h . Wie ooit in de oude hoofdstad
der baronie heeft verkeerd, heeft ook beide bosschen bezocht, en ook wie nooit een'
voet in Breda heeft gezet, heeft er zoo dikwijls van gehoord, dat de gedachte er aan
onafscheidelijk aan de stad is verbonden. Ook de dorpen G i n n e k e n en
P r i n s e n h a g e , als bij den omtrek der stad behoorende, worden genoemd. Zij
genieten een tamelijk algemeene bekendheid in den lande. Vooral Ginneken met het
daaraan palende Mastbosch is dan ook voor een uitstapje zeer aanbevelenswaardig.
De afstand is voor een wandeling niet te groot en sedert enkele jaren maakt een
tramlijn den togt derwaarts zeer gemakkelijk, terwijl het bosch aan schoone partijen
rijk is, en naarmate men verder naar den kant der G a l d e r s c h e h e i d e doordringt,
te meer in stoutheid en woestheid van het landschap wint. Ook wij hebben het voor
een gedeelte doorkruist, toen wij in het najaar van 1879 een paar dagen in Breda
vertoefden en latere omzwervingen leerden het ons te beter kennen, te hooger
waardeeren. Naar Prinsenhage en het Liesbosch strekten wij destijds evenzeer onze
onderzoekingstogten uit. Het voornaamste, het
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meest bekende althans, uit den omtrek der stad eischte in de eerste plaats onze
opmerkzaamheid. Maar wij meenden niet, daarmede aan de baronie reeds haar volle
regt te hebben laten weervaren en behielden ons een nader bezoek voor, met de
wetenschap, dat de stof voor wandelingen in dit gedeelte van Brabant nog geenszins
was uitgeput. In het laatst der Junijmaand van 1887 hadden wij aanleiding, nogmaals
eenigen tijd in deze streken door te brengen. Breda zelf zou ons middelpunt niet zijn.
Al leidde een en andermaal onze weg ons in de stad of in haar onmiddellijke nabijheid,
niet in een van haar hotels of particuliere woningen zouden wij voor de nachten een
onderkomen zoeken. Evenmin in de herberg van een der omliggende dorpen, noch
zelfs in eenig huis zouden wij gastvrijheid vragen. In de heide zou onze legerstede
staan, het zeildoek eener tent zou ons dak zijn. Aan het kadettenkamp onder
Te t e r i n g e n gaan wij een bezoek brengen. Daar wenschen wij een paar dagen ons
op te houden en van daar uit, voor zoover tijd en gelegenheid het toelaat, onze togten
in den omtrek uit te strekken. Ons hoofddoel is, de oefeningen aldaar gade te slaan,
zoo mogelijk van eenige manoeuvres getuigen te zijn, en daarnaar moeten onze
wandelingen zich regelen. Gansch onbeperkt in den tijd zijn wij derhalve niet, gelijk
de streek waarin wij ons bewegen, daardoor eenigermate bepaald wordt. Maar er
blijven uren genoeg in den dag over, waarin wij zonder schade buiten het kamp
kunnen ronddwalen en wij leeren landschappen kennen, die door hun eigenaardige
schoonheid 't ons niet doen betreuren, dat wij een aanleiding hadden, hen te
doorwandelen.
Elders1 is in eenige bijzonderheden behandeld, wat het kamp zelf ons te zien gaf.
Op eenige togten in den omtrek - 't woord o m t r e k in wat ruimeren zin genomen wenschen wij ditmaal u tot geleide te strekken. I n d e n o m t r e k v a n B r e d a
mogen wij het noemen. Want was het kamp op de Teteringsche heide ons
uitgangspunt, waarheen wij telkens terugkeerden, ook van

1

E i g e n H a a r d No. 32 en 33 van den jaargang 1887.
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de stad uit, ten deele zelfs nog beter, kunnen de togten worden gemaakt, waartoe wij
ons aangorden.
Het Brabantsche landschap heeft iets eigenaardigs. Trotsch en indrukwekkend is 't
maar zelden. Maar de sedert eeuwen bebouwde zandgrond, met name in de streken,
die wij nu doorwandelen, is rijk aan uitnemend schilderachtig houtgewas, overal
langs de zandwegen, rondom de bouw- en weilanden, bij de hofsteden, in de
broekgronden verspreid. Zwaar en hoog geboomte wordt niet geheel gemist, maar
talrijk zijn vooral elzen, wilgen, populieren, door donkere dennen afgewisseld.
Smaakvol aangelegde en zorgvuldig onderhouden buitenplaatsen hebben wij niet
veel te verwachten. Wèl zien wij enkele groote landgoederen en kleinere
buitenverblijven, maar meestal blijven de huizen verborgen, of zij zijn van weinig
beteekenis, even als de bloemtuinen er om heen. De kunst treedt hier op den
achtergrond. 't Is alles eenvoudig - ordeloos, zouden wij haast zeggen - maar
vriendelijk en liefelijk. Het brengt niet in verrukking, het sleept niet mede, het legt
geen eerbiedig stilzwijgen op, maar het boeit en bekoort door zijn verscheidenheid,
door zijn' rijkdom van lijnen en tinten. Het heeft een zeker karakter, het draagt zijn'
eigen stempel, waardoor het verschilt van andere landstreken, waar toch ook
zandwegen en boomen, boschjes en akkers, weiden en boerenwoningen worden
gevonden. Een beschrijving kan dit eigenaardige bezwaarlijk doen uitkomen en zij
zou ligt eentoonig worden. Wie er rondzwerft, merkt onwillekeurig het karakteristieke
van het landschap op en de landschapschilder wordt als stap voor stap getroffen door
de tafereeltjes, die hem uitnoodigen hun rijke, rustige schoonheid weêr te geven op
het paneel.
Een gansch andere type, die wij evenzeer opmerken en niet zelden in de
onmiddellijke nabijheid dier van ouds ontgonnen akkers en boschjes aantreffen, is
de heide. Soms is hier de natuur woest en stout, waar kleine zandige heuvels met
ruige struweelen
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en grillig gevormde dennen zijn begroeid en het rulle karspoor langs wilde struiken
en geheimzinnige poelen leidt. Doorgaans echter zijn de heidevelden vlak en laag,
niet zelden veenachtig en drassig. Waar zij in cultuur zijn gebragt, vinden wij meestal
uitgestrekte aanplantingen van jonge dennen, met lange, regte wegen doorsneden,
die den eigenaar een betamend voordeel mogen opleveren, gelijk zij van
voortdurenden lust tot ontginning de bewijzen geven, maar voor den wandelaar zijn
zij te eenvormig. Wie de heide liefheeft zal zich ook in Brabant geenszins teleurgesteld
zien; evenwel, om harentwil zou hij niet bij voorkeur naar die provincie zijn schreden
moeten rigten.
Nog een andere eigenaardigheid van het Brabantsche landschap ontmoeten wij in
de groote domeinbosschen. Ook zij staan in schoonheid bij de meesten, vooral bij
die op de Veluwe, achter, al wast er gezond en krachtig hout en al missen wij er de
majesteit van de hooge loofgewelven in de beuken- en eikendreven niet. Zij zijn te
regelmatig aangelegd, te lang en te regt zijn de breede wegen, om er den vollen,
plegtigen indruk te ontvangen van het woud in al zijn heerlijkheid. Niettemin, wij
willen het dankbaar waardeeren, wanneer ons pad ons door de koele schaduwen
onder hun groene bladerkroonen voert.
Van deze drie hoofdtypen, zoo zeer van elkander onderscheiden, zien wij bij onze
omzwervingen de proeven en wij danken daaraan een rijke afwisseling van tooneelen.
Met de heide vangen wij aan, wanneer wij in het kamp zijn aangekomen.
Wij blijven op weg naar het kamp aan de buitenzijde van Breda, in de nieuwe wijk,
die tusschen het station en het Va l k e n b e r g werd gebouwd. Sedert ons laatste
bezoek zijn hier vrij
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wat huizen verrezen en werd ook op het terrein der geslechte vestingwallen de ronde
cellulaire gevangenis gesticht, terwijl er de sporen werden gelegd voor den stoomtram
naar Oosterhout en Geertruidenberg. Volgen wij die sporen, dan komen wij van zelf
op den grooten keiweg, dien wij een twintig minuten houden moeten. Reed de tram
na aankomst van onzen trein, dan zouden wij er een eindweegs gebruik van kunnen
maken, en had de trein, die naar Tilburg voortsnelt, een halte bij het kamp, dan konden
wij zelfs tot dusver medegaan, want het ligt digt bij de lijn en de reizigers kunnen
uit de wagens de witte tenten duidelijk zien uitkomen tegen de dennenbosschen er
om heen. Nu noch het een, noch het ander 't geval is, nemen wij den wandelstaf op.
De breede straatweg tusschen de bouwakkers en de huizenreeks van het gehucht d e
Te t e r i n g s c h e d i j k is ons bekend, maar naast de herberg d e D r i e s p r o n g ,
op het punt waar de wegen naar Oosterhout en Tilburg zich splitsen, verlaten wij
den steenweg en slaan het voetpad in, dat langs hakhout, rogge- en aardappelvelden
en den door een digt ineen gegroeide sparrenhaag afgesloten spoorwegdijk voortloopt,
tot dat het uitkomt op den grooten weg tusschen Ginneken en Teteringen. Hier kruisen
wij de spoorlijn en komen het geestige, ouderwetsche korenmolentje voorbij, dat
reeds op eenigen afstand onze aandacht trok en bij alle inwoners van Breda, als een
der eigenaardigheden en een der meest kenbare punten uit den omtrek hunner stad,
een zekere vermaardheid bezit. Door vorm en kleur en ligging is het dan ook een
sieraad voor het eenvoudige, vriendelijke landschap, waarin het op zijn
piramidevormig voetstuk zijn houten muren vertoont en lustig zijn wieken laat
ronddraaijen. Eenige schreden verder ligt een kleine boerenherberg in het lommer
der linden. Daarnevens wendt zich aan onze regterhand een zandspoor af, de n i e u w e
b a a n n a a r D o n g e n , de weg ook naar het kadettenkamp. In de herberg op den
hoek woont de kampwachter, die gedurende de elf maanden, waarin het kamp verlaten
is, toezigt houdt op het terrein en de weinige vaste gebouwen van hout en steen, er
opgetrokken.
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Onmiddellijk bij de plaats, die hij te bewaren heeft, woont hij echter niet. Wij hebben
nog een tiental minuten te wandelen, eer wij haar bereiken. 't Is een zware maar
fraaije zandweg met hakhout en hooge korenvelden en voor een deel door de kloeke
beukenrij eener oude buitenplaats omzoomd. Het heerenhuis blijft achter het digte
hout- en struikgewas verborgen en wij kunnen 't evenmin in 't gezigt krijgen, als het
ons gelukt, den naam der bezitting te weten te komen. Voorbij het zandspoor, dat
zich zijwaarts langs de grens van het buitengoed naar een boerenhoeve afbuigt,
kunnen zij, wien 't aan plaatselijke kennis of aan goed geleide niet ontbreekt, een
lastig stuksken van de zeer zandige baan ontloopen, door een voetpaadje te volgen
langs de weide en den wal van akkermaalshout. Zij moeten zich dan de kleine moeite
eener afdaling van den hoogen kant getroosten, wanneer zij bij de statige beukenlaan
der aanzienlijke hofstede d e G a l g e n h o e f zijn aangekomen. En nu hebben wij
het kamp vlak voor ons. 't Is een vrolijk, opwekkend gezigt. Op het bruine heideveld,
hier en daar door verblindend witte plekken van het fijne duinzand afgewisseld,
ingesloten door wild begroeide wallen en door een' krans van donkere
dennenbosschen, liggen de tenten in groepen verspreid, als onder de hoede van de
driekleur, die van de hooge vlaggemast op het avondkoeltje haar banen ontplooit en
vrolijk uitwaait in de helderblaauwe lucht. De dalende zon werpt reeds haar lange
schaduwen, en haar gloed kleurt het fraaije heidelandschap, doorgaans zoo stil en
verlaten, thans, tusschen 15 Junij en 15 Julij, door de witte tenten der talrijke bewoners
verlevendigd. Met vreugde begroeten wij het opwekkend tafereel en met belangstelling
slaan wij de plaats gade, waar een aantal jongelingen zich praktisch voorbereiden
tot de gewigtige taak der bescherming van onzen vaderlandschen grond en ter
handhaving van ons gezag in de overzeesche gewesten.
De laatste schreden door het dikke zand kunnen den zwaar bepakten militair nog
zuur genoeg vallen, wanneer zij zelfs den onbelasten en niet vermoeiden wandelaar
verlangend doen uitzien naar de hoogte daar voor hem, waar de bruine heideschors
een'
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harder en veerkrachtiger bodem belooft. Maar het eindje S a h a r a is gelukkig niet
lang. Weldra kunnen wij ons nederzetten voor de tent van onzen gastheer en gids,
den kommandant van het kamp, den kapitein der genie W. C o o l , van waar wij als
uit een middenpunt het geheel overzien. Ter linkerhand ligt een rij officierstenten,
en op eenigen afstand daarvan, aan dezelfde zijde, de houten loods, waarin de kantine
der kadetten wordt gehouden en de steenen paardenstal, benevens de officierskantine,
de zeer primitive officierssociëteit en de pianotent, - want ook de gelegenheden tot
gezellige ontspanning en ter beoefening van de hartverheffende toonkunst ontbreken
er niet. Regts strekt de dubbele reeks zich uit van tenten, voor de kadetten en een
vijftigtal manschappen bestemd. Vóór ons rijst de vlaggemast en niet ver van daar
nog een kleine groep tenten, voor de burgerleeraren en teekenaars, en de groote
generaalstent ten behoeve van den gouverneur der Academie, die van tijd tot tijd het
kamp komt bezoeken. De verblijven voor de policiewacht aan 't begin van het kamp
kwamen wij voor een deel op onzen weg herwaarts voorbij; van hier kunnen wij hen
niet zien, maar overigens laten wij van onze kleine, eenigszins vooruitspringende
hoogte het oog weiden over de gansche tijdelijke nederzetting, die een tamelijke
uitgestrektheid gronds beslaat.
't Is er voor het oogenblik stil. Behalve de schildwachten bij de strooijen
schilderhuisjes en enkele hier en daar rondzwervende gestalten bespeuren wij van
de bevolking niets. Zij maakt zich gereed tot de werkzaamheden, die haar dezen
avond wachten, of rust uit van de bezigheden van den dag. Want in ledigheid wordt
hier de tijd niet doorgebragt. De kadetten der beide laatste studiejaren worden er
voor zooveel het mogelijk is, geoefend in alles, wat de dienst te velde en de praktijk
des oorlogs betreft. Wij zien er bivouacs en veldkeukens aangelegd, horden
gevlochten, loopgraven en sappes en wolfskuilen gedolven, spoorlijnen gelegd,
tijdelijke versterkingen in staat van verdediging gebragt, ook spoorstaven en
palissaden door dynamiet uit elkander geslagen en mijnen gegraven, wij zien er een
waterplas overbrugd, seinpalen opgerigt, in één woord, allerlei werkzaamheden
verrigt, ter verzorging
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en bescherming van eigen troepen, of ter vernieling van vijandelijke werken, die den
aanstaanden officier moeten leeren zich, liefst met eenvoudige en voor de hand
liggende hulpmiddelen, in verschillende omstandigheden te helpen.1 Bovendien
worden er militaire marschen gemaakt en manoeuvres uitgevoerd naar zorgvuldig
gekozen onderstellingen, waarbij aan kadetten van het oudste studiejaar het bevel
wordt opgedragen. Dezen avond zal er zulk een manoeuvre plaats hebben en als de
schemering is neergedaald, maken wij ons op, om er getuigen van te zijn.
't Zal vooreerst een wandeling over de heide en door de dennenbosschen zijn.
Omstreeks een half uur van het kamp ligt te midden van het digte houtgewas een
heuvel met den zonderlingen naam K a l i x B e r n a . Die wordt voor ditmaal
ondersteld, een Indische benting te zijn, door onze troepen bezet, door een' inlandschen
vijand bedreigd. Daar rukt reeds een troepenafdeeling uit, door eenige officieren
begeleid, en verdwijnt langs het zandspoor in de bosschen bij het kamp. Dat is ‘de
vijand’, die wat vroeger optrekt, omdat hij een' belangrijken omweg te maken heeft.
Hij moet beproeven, de versterking te besluipen. Straks volgen wij met de verdedigers,
terwijl wij een' anderen weg inslaan, die ons langs jonge dennen en opslag, over
heidevelden en door gerooiden boschgrond, voorbij de afgebrande eenzame herberg
d e H o o i k a r en tusschen akkermaalsboschjes naar de plaats onzer bestemming
leidt. Bijzondere schoonheid heeft het landschap niet, maar 't is een heerlijke avond,
de opkomende maan bestraalt het met haar' zilveren glans en eigenaardig is het
gestoffeerd door de marcherende kadetten en soldaten, wier geweerloopen blinken
in het licht. Gemakkelijk is de heuvel niet te vinden en niet vreemd is 't, als de jonker,
die met de leiding belast is, uit de talrijke zandsporen in de bosschen misschien het
naaste pad niet kiest. Ook het zoeken van den weg behoort tot de oefeningen en de
officieren onthouden zich van alle aanwijzingen, tenzij een al te

1

Uitvoeriger is een en ander behandeld in de aangehaalde nummers van E i g e n H a a r d ,
toegelicht door geestige schetsen van onzen militairen schilder J. H o y n c k v a n
Papendrecht.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

253
groote vergissing het gansche plan zou doen mislukken. Zelfstandig moet de
aanvoerder te werk gaan. De kritiek volgt later.
K a l i x B e r n a wordt gevonden. 't Is een vreemde, alleen staande, blijkbaar
kunstmatig opgeworpen hoogte, die niet ten onregte door de bevolking der streek
‘de kale berg’ wordt genoemd. Van haar' breeden, platten top weidt het oog als over
een zee van bosch, waarboven van verre de zware toren van Oosterhout uitsteekt.
Door wien en wanneer en met welk doel zij in de afgelegen wildernis gemaakt werd,
is onbekend. Wij zouden alligt met huivering hier ‘het gericht van Oosterhout’ zoeken,
wanneer wij niet wisten, dat elders, meer westelijk in het G a l g e b o s c h , die sombere
plaats is aan te wijzen. Een overlevering schrijft het ontstaan van den heuvel toe aan
een Engelsche legermagt, die bij Oosterhout kampeerde en in een menigte flesschen
champagnewijn de sporen van haar verblijf moet hebben achtergelaten. Dat is in elk
geval een herinnering van minder zwaarmoedigen aard, en waren 't de troepen van
den hertog v a n Yo r k , in Augustus 1794 hier gelegerd, die den heuvel opwierpen
en het champagne-magazijn aanlegden, dan hebben zij toch iets meer gedaan, dan
de geschiedenis tot dusver van hen te verhalen wist.
Dit zien wij, dat de plaats voor een oefening uitmuntend gekozen is. Het digte
houtgewas geeft den loerenden vijand een voortreffelijke gelegenheid, onbemerkt
de versterking te bekruipen en groote waakzaamheid zal noodig zijn. Maar hij zelf
zal ook goed zijn' weg in de bosschen moeten weten te vinden, om de benting niet
te missen en zorgvuldig moeten toezien, dat hij zijn nadering door geen geruisch
verrade. 't Is maar een spel, een vertooning, die wij zullen bijwonen. Gevaar dreigt
er niet. Toch komen wij onwillekeurig in spanning. Wij kunnen er ons iets van
voorstellen, wat het in werkelijkheid zijn moet, als het ernst is; wat koelbloedigheid
in officieren en manschappen vereischt wordt, als er uren lang niets te doen is dan
wachten, wachten, of er - men weet niet wanneer en van waar - een woedende aanval
zal worden gedaan; als het oor, door het angstig luisteren gescherpt, maar ook
misschien misleid, zoo ligt door een valsch alarm
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kan bedrogen worden, als de zenuwen, overspannen en overprikkeld, in 't beslissend
oogenblik tot overhaasting en onberaden handelingen vervoeren kunnen!
De bevelvoerende kadet heeft zijn maatregelen genomen ter verdediging en
beveiliging van den hem toevertrouwden post. Hij heeft een aantal zijner
onderhebbenden uitgezonden, om zich op twee plaatsen in het bosch in hinderlaag
te leggen. Bij eene daarvan sluiten wij ons aan. Daar liggen wij roerloos in een
dennenboschje ter zijde van een' der zandwegen. Voorzigtig, dat geen kraken van
de dorre takjes, geen lichtglimp op geweerloop of veldflesch, geen kuch ons ontijdig
verrade. Hoe fantastisch is alles in het wazig maanlicht. Wat diepe stilte heerscht er.
Hoe eindeloos lang hooren wij van verre het karretje rollen over den straatweg. Hoe
plegtig dreunen de slagen der Oosterhoutsche torenklok tot driemalen toe. Slechts
een enkele keer meenen wij zeer nabij eenig geritsel te hooren. De oplettendheid
wordt, zoo mogelijk, nog meer gespannen. Is 't een vijand, die daarginds zachtkens
door het struikgewas sluipt? Of is 't een egel, een haas, een vogel, die zich roert in
zijn nest? 't Wordt alles weêr stil, dood stil. Meer dan anderhalf uur is reeds verstreken,
sinds wij hier liggen en wachten. Zou de aanvaller verdwaald zijn?
Daar knalt een schot. ‘Op jongens’, klinkt het kommando. De vijand is tusschen
de hinderlagen door geslopen. Nu moet, naar den ontvangen last, beproefd worden,
hem in den rug te vallen, en zoo 't al niet mogelijk mogt zijn, hem gansch te
vernietigen, dan althans gevangenen te maken. Hoor, het gevecht is in vollen gang,
schoten vallen bij de benting. Onze krijgsmakkers zijn verdwenen in het hout. Wij
haasten ons, den weg terug te vinden naar den heuvel. De trompet geeft het sein tot
verzameling. De manoeuvre is afgeloopen. En de kritiek mag den aanvaller hoogen
lof toekennen, om het beleid en de voorzigtigheid, waarmede, ondanks het zeer
moeijelijke terrein, de nadering in zoo diepe stilte en met zooveel juistheid was
geschied, maar ook de verdediger verdient volle goedkeuring om de wijze, waarop
door waakzaamheid en doelmatige bevelen de aanval kon worden afgeslagen.
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Langs een' korteren weg keeren wij naar het kamp terug. Over het breede zandspoor
en de hooge dennen ligt een zilveren glans, op de breede heidevelden rust een fijne
nevelsluijer, waarin de verre bosschen wegdommelen. De zomernacht heeft zijn
vleugelen uitgebreid over de sluimerende aarde. Maar lustig klinkt het soldatenlied.
Vrolijk en opgewekt marcheeren kadetten en manschappen, ondanks de
vermoeijenissen van den dag en de inspanning van den avond. En straks, als de digte
boschpartijen van het eenzame buitengoed L a a n z i g t achter ons liggen, in het
kamp, waarboven de lantaren aan den vlaggemast zijn licht als beschermend en
wakend stralen laat, wacht een versterkend avondbrood de wakkere strijders en
vereenigt de officierskantine de officieren en hun gasten nog eenigen tijd in een
gezellig zamenzijn, waarin kennis wordt gemaakt, de gebeurtenissen van den dag
worden besproken en ons de mededeeling wordt verstrekt van de manoeuvre, waaraan
de nieuwe morgen zal zijn gewijd.
Met uitzondering van den kommandant, die een hoofdofficiers - dat is, een dubbele
- tent ter zijner beschikking heeft, bewoont ieder officier een eenmanstent, met houten
bevloering, ijzeren veldbed en waschtafel, terwijl een soort keldertje in den grond
de aarden waterkruik bevat. Voor den ingang is bij allen een met dennentakken
bekleed getimmerte als een loofhut aangebragt, waardoor de zeer beperkte ruimte
wat vergroot wordt en tot lezen en schrijven bij zonneschijn of wind, niet bij regen,
gelegenheid wordt gegeven. Een dergelijke, maar veel grootere ‘veranda’, met tafel
en banken, vormt de voorzaal van de officierskantine. De kadetten en manschappen
hebben de gewone achtmanstenten, met dit verschil, dat vier kadets zulk een tent
deelen. Een eenigszins verhoogde rustbank, zitplaats bij dag, slaapplaats bij nacht,
en dan met stroo overspreid, een tafeltje om de paal, die het tentdoek draagt, een
waschtafeltje, een kom en de kruik, eenige haken in de paal om op te hangen, wat
gehangen kan worden -
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ziedaar 't eenvoudig meubilair, nog weelderig evenwel, vergeleken bij wat er bij
werkelijke dienst te velde in gevonden wordt. 't Ziet er gansch anders uit, dan op zoo
menig prachtig landhuis, zoo menig trotsch kasteel, waaraan de herinnering bij ons
wordt opgewekt, wanneer wij bij 't appel de namen hooren afroepen, gansch anders
zeker ook in de ons onbekende woningen, waaruit de ‘jonkers’ herwaarts kwamen
en waarheen zij straks met verlof terugkeeren! Maar het krijgsmansleven eischt
ontberingen. Zoo hebben onze generaals en ministers van oorlog ook geleefd, eer de
officiersrang hun deel werd. En kloeke, krachtige jongelingen hebben er geen schade
van, vooral wanneer, zooals in den kamptijd van dit jaar, de zomer droog en frisch
is. Bij groote hitte of bij aanhoudenden regen laten de bezwaren van het verblijf in
de heide en van de daaraan verbonden werkzaamheden zich uit den aard der zaak
vrij wat meer gevoelen.
De korte nacht is ten einde. Ten half zes is 't morgen-appèl; ten zes uur is alles weêr
marschvaardig. De cavallerie zal, evenmin als gisteren avond, aan de manoeuvre
deelnemen. Zij rukt tot haar eigen oefeningen uit en slaat een' zandweg in langs een'
met dennen beplanten heuvel, straks gehuld in een' wolk van stof, door de helder
stralende morgenzon als een gouden nevel opdwarrelend boven de heide. Wij voegen
ons bij een deel der infa terie, waarbij eenige kadetten der genie van het derde
studiejaar zijn ingedeeld. Een ander gedeelte, dat als vijand optreden zal, is reeds
iets vroeger afgemarcheerd. De kadetten der artillerie, evenals die van het vierde jaar
der genie, zijn reeds naar het kamp bij Oldenbroek vertrokken. Groot is de krijgsmagt
niet, maar met de gedetacheerde manschappen toch aanzienlijk genoeg, om een
vrolijk en opwekkend tafereel op te leveren, terwijl zij daar voorttrekt in het stille,
boschrijke landschap en, wat meer beteekent dan een militair schouwspel, de
aanstaande officieren in staat te stellen, eenige praktische kennis op te doen. De
onder-
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stelling is aan allen meêgedeeld; de kadetten van het oudste studiejaar, met het bevel
over beide partijen belast, moeten nu weten, welke maatregelen zij hebben te nemen,
terwijl 't hun onbekend blijft, wat de tegenpartij zal doen. Wij weten meer dan de
aanvoerders. De officieren hebben ons welwillend op de hoogte gebragt van de
bedoeling, waarmede deze oefening is gekozen, van wat er gedaan moet worden,
van wat er kan worden verzuimd; wij kunnen daardoor de bewegingen van beide
partijen eenigszins beoordeelen, en onze plaats kiezen op het punt, waar de beslissing
wordt verwacht.
't Is een aangename wandeling in de frissche morgenlucht door de breede
heidesporen, zoo vriendelijk door donkere gagelen bremstruiken en paarsche erica's
omzoomd, langs lage groene velden, met spichtig gras begroeid, langs dennenbosschen
en zonnige laantjes en hooge, ruig bewassen kanten, langs korenvelden en hakhout
en hagen en witte huisjes met bemoste rieten daken, langs wilgen en peppels en
vlierstruiken, onder wier rijkgeschakeerd lover de witte paaltjes aan den zandweg
zoo helder uitkomen. De spoorbaan hadden wij reeds spoedig gekruist en wij volgen
nu den weg naar het dorpje D o r s t , wiens koepeltorentje straks boven de rustige
huizengroep uitsteekt en dat wij weldra bereiken, als wij den breeden straatweg op
T i l b u r g zijn overgestoken. Was 't aanvankelijk nog het heidelandschap, gelijk wij
't ook gisteren hadden leeren kennen, allengs was 't van karakter veranderd en
overgegaan in de bebouwde, houtrijke vlakte, vol van fraai gevormd geboomte, dat
nu eens digter aaneengesloten, dan weêr meer verspreid, nu eens langs den weg, dan
weêr meer zich terugtrekkend, overal door zijn bevallige lijnen het oog zoo aangenaam
aandoet. D o r s t zelf is een eenvoudig dorpje, maar vriendelijk ligt zijn kerkje
tusschen de linden, weelderig bloeit de klimroos langs den muur der herberg,
schilderachtige schuren en daken verschuilen zich in het lommer, een kloeke hofstede
prijkt met statig eikenhout en als wij langs het schoolgebouw en de laatste verspreide
woningen het dorp weêr verlaten hebben, is 't weêr een fraaije landweg, dien wij
volgen onder een voortdurende afwisseling van populieren en wilgengroepen, elzen
en
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knoteiken, hooge roggekampen en aardappelvelden, wilde hagen, doorn - en
vlierstruiken, bloeijende bramen, brem en heide, wit en geel en paarsch, en blaauwe
korenbloemen, - de volle rijkdom des zomers, zich badend in den glans der
morgenzon. In enkele waterpoelen langs den weg spiegelt zich de heldere hemel, en
waar voor korten tijd de weg langs open velden leidt, daar weidt het oog over
uitgestrekte akkers met rijpend koren, door boschjes ingesloten en dan rijst ginds
van verre het torentje van M o l e n s c h o t op. Hier verliezen wij ons militair geleide.
De afdeeling, die wij tot dusver vergezelden, houdt halt, om de manoeuvre te
beginnen. Zij wordt verondersteld, uit een bij S e t e r s betrokken bivouac ter
verkenning te zijn uitgezonden, om zich te vergewissen, of het gehucht L i j n d o n k ,
ten zuiden van Dorst, door den vijand bezet is. Als zij het onbezet vindt, moet zij de
verkenning voortzetten tot de gehuchten B o l b e r g en L a g e A a r d . Daarbij is
aangenomen, dat het stroompje de L e i overigens ondoorwaadbaar is en alleen kan
worden overgetrokken over een brug, die nu niet ver meer verwijderd is. 't Zal er
dus op aankomen, of de aanvoerders der beide partijen hun maatregelen goed weten
te kiezen, om hun bewegingen te verbergen, hun manschappen te beveiligen, en
vaardig van mogelijke misslagen der tegenstanders gebruik te maken.
Van den vijand bespeuren wij nog niets en terwijl wij voortwandelen doet niets
er ons aan denken, dat hier weldra een bloedig gevecht geleverd zou kunnen worden.
't Is alles stil, 't spreekt alles van vrede. Tusschen boschjes van eiken hakhout, met
het frissche St. Janslot getooid, slingert zich de zandweg; in rijken overvloed bloeit
en geurt de kamperfoelie, wier ranken zich winden om de takken - een liefelijk pad
is 't voor den wandelaar. Maar een hoogst gevaarlijk pad is 't, waar het digt begroeide
terrein zoo gemakkelijk een' vijand verbergt en op den smallen, kronkelenden weg
de dood van alle kanten dreigt. Hier zal groote waakzaamheid voor de
verkenningspatrouille noodig zijn!
Wij komen nu spoedig aan de brug. Zij vertoont zich op eens bij het omslaan van
een' hoek. Veel beteekent het grootendeels
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drooge beekje, waarover zij gelegd is, niet, maar fraai is het landschap, waar het zich
onder het welige, overhangende groen aan zijn oevers verliest en rijk geschakeerd
is het houtgewas langs den breeden, met gras en riet begroeiden zandweg, tusschen
hakhout en dennen, die zich voor ons uitstrekt, tot waar hij schijnt uit te loopen tegen
een' muur van geboomte. Ook hier is het stil, alleen 't gezang der vogels in de takken
en het gonzen der in den zonneschijn dansende insecten laat zich hooren. Maar hier
zijn de voorteekenen van den aanstaanden strijd. Daar loeren gewapenden in de
struiken. Daar staan soldaten bij de brug. Wij stuiten op den vijand, die hier een deel
zijner magt heeft opgesteld, terwijl het grootste deel er van in de omliggende boschjes
verdwenen is. Die hier bij de brug geposteerd zijn, werden er achtergelaten door een
verkenningspatrouille, van L a g e A a r d in de rigting van D o r s t opgerukt, met
last om een alarmsignaal te geven, wanneer de Noordelijken de brug naderen. De
overigen hadden in N.O. rigting hun verkenning voortgezet. Een en ander vernemen
wij van den officier, die deze afdeeling vergezelt en hij onderrigt ons, dat om den
hoek van den weg een paar roode vlaggen staan geplant, vijandelijke veldwachten
voorstellende. Die moeten voor den aanvoerder der Noordelijken het teeken zijn, dat
Lijndonk bezet is. Als hij dat weet, is het doel der verkenning bereikt en moet hij
terugkeeren - als hij kan.
Als hij kan. - 't Is de vraag, of 't hem mogelijk zal zijn, en dat zal afhangen van de
maatregelen, die hij neemt. Hier is 't kritieke punt. Met het oog op dit brugje is de
onderstelling gekozen. Zij heeft ten doel, jonge, vurige officieren te waarschuwen
voor een zeer natuurlijke, zeer gewone en toch zeer gevaarlijke verzoeking; zich in
een gevecht te laten wikkelen en door een' vurend terugtrekkenden vijand te laten
meêslepen. Deze patrouille heeft alleen een verkenning te doen, geen gevecht te
leveren. Dat moet haar aanvoerder geen oogenblik vergeten, den door het vuur
geprikkelden strijdlust moet hij in zich zelven en zijn manschappen beheerschen en
onder het knallen der schoten de kalmte bewaren, die geen enkele voorzorg verzuimen
doet. Dat is, zegt men ons,
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zeer moeijelijk en 't is niet onwaarschijnlijk, dat de voortvarende jongeling, ditmaal
als bevelhebber fungeerend, een fout niet zal vermijden, die hem en den zijnen het
leven zou kunnen kosten, als zij in werkelijkheid op het oorlogsterrein werd begaan.
Om een heilzame les in voorzigtigheid en zelfbedwang is 't bij deze manoeuvre te
doen. En tevens zal de aanvoerder der Zuidelijken op de proef worden gesteld, of
hij van een mogelijk verzuim des aanvallers vaardig en beslist partij zal weten te
trekken. In gespannen verwachting zien wij, aldus voorgelicht, de komende dingen
te gemoet.
Geruimen tijd blijft het stil. Blijkbaar worden de gevaarlijke boschjes aan gene
zijde der brug zorgvuldig onderzocht en nadert de patrouille slechts langzaam en
met groote waakzaamheid. Van dien kant werd zij niet verontrust en daar komt zij
om den hoek. Zoodra zij verschijnt, wordt zij ontvangen door 't geweervuur der
Zuidelijken, die haastig en steeds vurend teruggaan. Dit is 't beslissend oogenblik.
De bevelhebber der Noordelijken, die door het bedekte terrein en den kruitdamp het
aantal zijner vijanden niet schatten kan, door krijgsdrift vervoerd en in de hoop van
gevangenen te maken, laat zich meêslepen. Hij vergeet, dat hem alleen een verkenning
is opgedragen, dat het voldoende zou zijn geweest, een deel zijner manschappen
vooruit te zenden en dat de brug, zijn eenige weg tot terugkeer, bezet moest blijven,
de beekoever aan weerskanten zorgvuldig verkend worden. De gansche colonne
stormt de brug over, den vijand na. Daar ontwaart zij de vlaggen, de vijandelijke
veldwacht. Lijndonk blijkt bezet. Geweerschoten begroeten haar. Zij moet terug.
Behoedzaam retireert zij tot de brug. Daar zal zij in veiligheid zijn. Maar nu blijkt
het noodlottig gevolg van 't in overhaasting gepleegde verzuim. Daar knallen
onverwachts de salvo's, de terugtogt is afgesneden, de brug bezet. Het sein ten aanval
klinkt. Aan alle zijden omringd en bestookt, gaat de patrouille reddeloos verloren.
De aanvoerder der Zuidelijken had uit het geweervuur opgemaakt, dat de vijand naar
Lijndonk gelokt werd; terstond, door boschjes en struiken, was hij op de brug
aangetrokken en er ter regter tijde aange-
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komen, om den ondergang der Noordelijken onvermijdelijk te maken.
De belangwekkende manoeuvre is afgeloopen. Het doel, waarmede de onderstelling
was opgegeven, is bereikt; de gebiedende eisch van behoedzaamheid en
zelfbeheersching voor ieder zigtbaar in het licht gesteld; 't gevaar van te groote
voortvarendheid, maar ook het voordeel van snel en beraden handelen voor allen
tastbaar gemaakt. Ook ons, leeken, blijkt het groote nut van dergelijke zorgvuldig
gekozen praktische oefeningen en met versterkt vertrouwen op de opleiding onzer
officieren, ook, naar hetgeen wij vernamen, in de deugdelijke eigenschappen onzer
miliciens, kunnen wij onze wandeling voortzetten door een stuksken van den dierbaren
vaderlandschen grond, - wel voldaan, niet alleen, omdat een militair schouwspel
altijd aantrekkelijk is; niet enkel omdat het fraaije landschap, zooals het door die
vurende, stormende en wijkende troepen verlevendigd werd, een tafereel opleverde,
't penseel eens schilders waardig, maar niet het minst, omdat wij bevestigd werden
in de verwachting, dat de bescherming van dien bodem aan goede handen, kalme
hoofden, wakkere harten is toevertrouwd.
De militairen keeren naar het kamp terug. 't Is nog vroeg genoeg in den morgen, om
ons gelegenheid te geven tot een' wandeltogt, eer het middaguur onzen gids tot
vervulling zijner bezigheden derwaarts roept. Wij maken van dien tijd gebruik, om
wat verder den omtrek te doorkruisen.
't Is weêr vrede alom. Alle krijgsrumoer is geweken. Geen bloedige sporen van
den strijd, geen verwoestingen, door voorttrekkende oorlogsbenden aangerigt, doen
ons pijnlijk aan. Op den ganschen weg is geen soldaat meer te bespeuren, geen
geweerloop glinstert meer in de boschjes. Maar bijna zouden wij ons kunnen
voorstellen, dat de bevolking der streek her- en derwaarts was gevloden. Hoe stil is
het overal! Den indruk van verlatenheid geeft het landschap niet, zooals de woeste
heide, de onafzienbare polder, de onmetelijke grasvlakte. Er staan huisjes langs de
wegen,
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op de velden rijpt het koren, kleine weiden zijn van elzen omringd, de grootere
dennen- en akkermaalsbosschen getuigen van de zorgende menschenhand, boomen
zijn overal geplant. 't Is een aan alle zijden bebouwde en bewoonde landstreek. Maar
waar zijn de menschen? Slechts zeldzaam vertoont zich een levend wezen bij de
woningen, op de wegen, op den akker. De vrouwen zijn waarschijnlijk in huis aan
den arbeid, de kinders naar school, voor de mannen is in dezen tijd des jaars niet veel
te doen, tenzij dan op het hooiland. Maar hooiland vindt men in deze streken niet
veel en voor 't grootste gedeelte is het geurig wintervoêr reeds in de bergen opgetast.
Niet verlaten, maar stil is het landschap; niet verwilderd, maar ongeordend is het
te noemen. Zoo lang en regt de Brabantsche keiwegen zijn, zoo kronkelend zijn de
zandsporen. Telkens vinden wij een buiging, vaak een grooter bogt in hun' loop. Dit
geeft voortdurend afwisseling, want bij iederen hoek is het weêr een nieuw uitzigt
daar voor ons, op een boomgroep, waarin de weg zich schijnt te verliezen, op een'
begroeiden wal, waartegen hij stuit, op een hofstede of kleine woning, waarop hij
uitloopt, op een weide of korenveld, waarachter een ruimer vergezigt, doorgaans
toch van boschjes ingesloten, zich opent. Ook langs ons pad blijft het dezelfde
verscheidenheid. Nu eens leidt de breede baan langs rijzige dennen, opschietend uit
den bruinen, glinsterenden grond, door rijk begroeide, met tal van wilde bloemen
getooide greppels van den weg gescheiden, dan langs bemoste wallen, met knoestige
knoteiken gekroond; straks is 't weêr als een groen gewelf, waaronder wij voortgaan
en waarin de doorvallende zonnestralen wemelen op takken en stammen. Nu eens
is het uitzigt afgesloten door digte schermen van elzen, dan weidt het oog over
boekweitveld en korenakker of over de weide, waar een paar runderen grazen. Overal
treft ons de overvloed van het houtgewas, de schilderachtigheid van zijn lijnen, de
rijkdom van zijn tinten. De boerderijen, die wij voorbijkomen, munten in den regel
niet uit door een welvarend voorkomen, al zien wij er enkelen, die nieuw en goed
onderhouden zijn. Maar die wit-
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gekalkte muren, die bruine, met mos begroeide daken, die eenvoudige vormen, de
geteerde schuren daar nevens, de put met zijn post en zwengel, de noten- en
eikenboomen, de wilgen en populieren er om heen; hier het poeltje, waarin een
afgebroken wilg met zijn takken en bladeren is neergevallen, ginds de gevelde
boomstam, waarop een paar oudjes in het lommer uitrusten; elders de bezige
huisvrouw, die het lijfgoed van haar gezin in een waterplas wascht en het over de
wilde doornhaag te droogen hangt, straks het blondlokkig deerntje, dat de roodbonte
koe door het zonnige zijlaantje leidt - 't is alles in het eenvoudige, liefelijke landschap
zoo goed op zijn plaats.
Wij hebben een' leidsman, door tal van omzwervingen te voet en te paard in den
omtrek uitstekend te huis, bovendien door menig verkenningstogt gewoon op allerlei
kleine aanwijzingen te letten. Zulk een gids is in streken als deze niet ongewenscht.
Voor verdwalen is geen gevaar, althans niet voor wie de voortreffelijke stafkaarten,
of die van B r e d a e n O m s t r e k e n door A.J. B o g a e r t s daarnaar bewerkt, tot
zijn beschikking heeft. De torens van M o l e n s c h o t en B a v e l komen van tijd tot
tijd in 't gezigt, als bakens in zee, die zijn rigting bepalen kunnen. Maar bij de menigte
van zandwegen zou 't niet onmogelijk zijn, een' verkeerden weg in te slaan en òf te
ver af te dwalen, òf een minder fraai pad door eentooniger landstreek te volgen. En
zonder geleide zou hij wel de wilde, eigenaardige boschpartijen niet doorkruisen,
die zich ter linkerhand van de baan tusschen het gehuchtje Te r v o o r t en het dorp
D o r s t uitstrekken. Aan dien breeden weg, met zijn hooge populiergroepen en zijn
lommerrijke eiken, van waar men boven de vlakke bouwvelden den schoonen toren
van Breda ziet oprijzen, slaan wij, nevens een kloeke hofstede, wier schuur door een'
weligen wingerd getooid is, een slingerend pad tusschen elzen, wilgen en eikenhout
in. 't Is alles digtbewassen, verwaarloosd, een wildernis. De smalle weg met zijn
diepe karsporen is met gras begroeid, door duizenden van bloemen omzoomd. Overal
geurt en blinkt de kamperfoelie door de struiken. Spookachtig liggen eenige gevelde
boomstammen
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ter zijde van het pad, waarover het loofgewelf zich uitbreidt. Zware overhangende
wilgen, forsche eiken, wier voet in hoog en wild onderhout zich verbergt, greppels
vol verdorde bladeren en wuivende varens en bloeijende braamstruweelen, slanke
dennen boven glanzende akkermaalsboschjes, het hooiland, dat zijn geuren ons
toezendt op de vleugelen van de zachte koelte, de hooge kamp, waar het koren rijpt,
tusschen krachtige dennen en eiken ingesloten, de oude, verwilderde laan, die uitloopt
op een eenzame weide, van opslag en ruigte omringd, het beekje, met zijn vervallen
brug, langs zandige oevers, onder verwaaide wilgen voortstroomend en zich verliezend
in het volle houtgewas, - 't vereenigt zich alles tot een uitnemend schilderachtig
geheel, vol afwisseling, vol poezij en geheimzinnigheid. 't Is blijkbaar het overschot
van een voormalige buitenplaats, lang verlaten en wier geschiedenis, wier naam zelfs
wij niet kunnen opsporen, maar 't zijn juist die half uitgewischte sporen van vroeger
aanzien, die dit vergeten en afgelegen plekje te meer hebben gevormd tot een schoon,
woest landschap, wel waard, dat wij ons daarvoor den omweg, dien het eischt,
volgaarne laten welgevallen.
Op de baan naar Dorst komen wij straks na onze omzwerving door de wildernis
weêr uit. Ook daar zijn 't weêr fraaije landschappen, die ons boeijen. Zoo krachtig
teekenen zich de kloeke kroonen der rijzige eiken tegen de heldere lucht; zoo fijn
van kleur en zoo sierlijk van vorm zijn de hooge, grijze wilgen; zoo ernstig is het
donkere groen der dennen, die daar voor ons golven in de verte; zoo vrolijk straalt
de zon over den weg, op het frisch gebladerte van het kreupelhout. De gevelde
stammen, langs het zandspoor, blinken in haar' glans. Boven de gouden korenvelden
wemelt de tintelende gloed, die de aren rijp stooft tot den oogst. De zomermiddag
nadert reeds; maar voortdurend bezig gehouden door de belangwekkende manoeuvre
en door de afwisselende tafereelen, die onze wandeling ons te genieten gaf, hebben
wij het naauwelijks bemerkt, dat er reeds menig uur verliep, sinds wij in den vroegen
morgen het kamp verlieten. Nu is 't ons toch niet onwelkom, wanneer wij bij de
kloeke hofstede op een' drie-
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sprong het torentje van Dorst op niet al te grooten afstand weerzien en niet onverdiend
mag de verkwikkende teuge Brabantsch bier worden genoemd, in de koele schaduw
voor de dorpsherberg ons aangeboden. 't Is nog stil in het dorpje, waar geen ander
geluid wordt gehoord dan het zachte getjingel der bellen aan het tuig der twee forsche
paarden, die voor een paar hooikarren gespannen, voor een herberg tegenover ons
een oogenblik mogen uitrusten. En terwijl de karren met hun hoog geladen en tot op
den grond neerhangende vracht met het achtereinde naar ons toe zijn gekeerd, zoodat
wij de paarden niet zien, is 't opmerkelijk, hoeveel de hooimassa's daar voor ons,
onophoudelijk in zachte beweging, op een paar schapen gelijken, goedige monsters
uit de voorwereld, op den stillen zomermiddag in het kalme Dorst verschenen.
Den vriendelijken weg naar het kamp leggen wij met vernieuwd genoegen af. Bij
onze terugkomst vinden wij de officieren onder de veranda voor de kantine. Daar
verschijnt ook de huzaar, die als ordonnans dienst doet, met de brieven en couranten,
waarvan ieder gretig zijn deel in ontvangst neemt.
Wij vertoeven er eenigen tijd in aangename rust en gezellig gesprek en hebben
gelegenheid, nog een en ander in het kamp in oogenschouw te nemen, totdat ten drie
ure het signaal tot den maaltijd gegeven wordt en wij ons in de groote tent aan den
gullen disch vereenigen.
Ten vier ure is alles afgeloopen. De officieren gaan weêr aan hun bezigheden en daar
er dezen dag verder geen voor ons belangrijke oefeningen in het kamp plaats hebben,
kunnen wij ons tot een' nieuwen togt opmaken, na de verschillende werkzaamheden
der onvermoeide jongelingen te hebben gadegeslagen, waaronder vooral het slaan
van een brug over een smalle rivier onze aandacht trekt.
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Wij slaan de statige beukenlaan in en volgen de weide met de rij van eerwaardige
notenboomen, die het sieraad uitmaken der deftige hofstede, wier naam d e
G a l g e n h o e f de herinnering bewaart aan de voormalige gerigtsplaats der baronie,
waar thans het kadettenkamp met zijn vrolijke witte tentenreeks prijkt. Weldra gaan
wij de spoorbaan over en langs een landelijk voetpad tusschen bouwvelden en hakhout
komen wij uit op den breeden, met kloeke beuken beplanten keiweg op Tilburg. Wij
houden dien echter niet, maar kiezen den fraaijen zandweg, waar het landschap ons
door zijn akkermaalswallen, zijn dennenboschjes en populierenlanen herinnert aan
de streken, dezen morgen doorwandeld, al is 't over 't algemeen ruimer en minder
digtbegroeid, terwijl er ook meer stukjes woesten heidegrond zijn overgebleven. Ook
zijn de boerderijen grooter en beter onderhouden. 't Schijnt alles meer de blijken te
dragen van de nabijheid der stad, die dan ook niet verder dan een half uur van hier
verwijderd is en wier toren wij menigmaal op dezen onzen namiddagtogt zien. Het
kleine torentje daar voor ons, te midden van het groen zoo geestig uitkomende,
behoort tot het gehucht H e u s d e n h o u t , een welvarende buurschap, waar nette
hofsteden en vriendelijke huisjes schuilen in het lommer van eiken, goed verzorgde
hagen den weg omzoomen, frissche weiden en vruchtbare korenakkers zich uitbreiden
en het eenvoudige, thans niet meer gebruikte kerkje rustig op zijn door een doornhaag
afgesloten kerkhof ligt. Dit is het schilderachtigste gedeelte van het gehucht, dat
overigens ook nog een aantal huizen heeft langs het H e u s d e n h o u t s c h e
s t r a a t j e , als 't vervolg van den zandweg tusschen de vlakke bouwlanden
voortloopend naar den Te t e r i n g s c h e n D i j k , en aan den grintweg van
G i n n e k e n op Te t e r i n g e n , dien wij eenigen tijd volgen. 't Is een open weg,
met jonge, schrale eikjes en berkjes bepoot, grootendeels langs den zoom van het
landgoed We i l u s t , met zijn roggevelden en zijn boschjes, het uitzigt vrijlatend op
den grijzen Bredaschen Lieve Vrouwe toren. Het huis van We i l u s t heeft niet veel
aanzien, al is het terrein, waarop het staat, van een gracht omringd en al rijst er een
klokketorentje uit het dak. En al heeft het met zijn kleine
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ruiten en zijn' met klimop begroeiden gevel een tamelijk ouderwetsch voorkomen,
van eerwaardigen ouderdom is het niet en tot de historische huizingen der baronie
schijnt het niet te behooren.
Van meer beteekenis was van ouds het aanzienlijke landgoed, dat het hoofddoel
van onzen wandeltogt is en dat wij bereiken, wanneer wij door een hek, dat ook den
naam We i l u s t te lezen geeft, een zijpad inslaan. Wij komen dan over het beekje
d e M o l e n l e i en nu zien wij voor ons de statige eikenboschen van d e n Yp e l a e r ,
krachtig verlicht door de dalende zon, wier gloed ook de gouden korenvelden
overstroomt. Het kloeke gebouw met zijne ernstige lijnen is wel wat vergroot, sinds
het tot een seminarium werd ingerigt, maar het heeft toch nog de type eener edele
heerenhuizinge behouden. Sieraad is er niet aangebragt. Vierkant en regelmatig van
vorm is het, maar hecht en degelijk, in overeenstemming met de breede, regte grachten
er om heen, met de singels van zware eiken, wier hooge stammen en donkere kroonen
zich in het heldere water spiegelen, met de lange dreven van krachtige beuken en
iepen, die buiten de grachten het uitgestrekte terrein omzoomen, met de fraaije laan
van bruine beuken bij de kapel. De wandeling naar d e n Yp e l a e r is een geliefkoosd
uitstapje voor de inwoners van Breda en de zomergasten te Ginneken, en 't is dan
ook een aantrekkelijk plekje, niet het minst op dezen tijd van den dag, als de glans
der avondzon tintelt tusschen de trotsche loofgewelven, als de waterspiegel straalt
van licht tusschen de goud gebronsde wallen, als hier en daar in de donkere
schaduwpartijen de beukenstammen als gepolijst zilver blinken, of die der iepen als
donzig fluweel. Zoo ligt daar voor ons het deftige huis op het groote grasplein,
ingesloten door het prachtige hout, de oud-adellijke hofstad, wier naam reeds in 1280
als een leen van het slot te Breda werd genoemd, lange jaren de zetel van een edel
en magtig geslacht, en waaraan ook de aandoenlijke herinnering is verbonden, op
een daklei bewaard, dat op een' zijner zolders de Antwerpsche metselaar J a n d e
We e z e met H a n s k e n zijn' zoon, ‘om 't woord des Heeren’ uit zijn woonstede
gevlucht, in 1566 gedurende een viertal maanden een schuilplaats vond.
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Niet ver van d e n Yp e l a e r ligt een ander buitengoed, d e K l e i n e Yp e l a e r
genoemd, naar zich gissen laat eertijds tot de landerijen der oude heerlijkheid
behoorende, zooals de naam aanduidt, van minder uitgestrektheid en aanzien, maar
des niet te min een fraaije buitenplaats, modern van aanleg, met een nieuwerwetsch
grijs gepleisterd heerenhuis. Om het te zien, moeten wij een weinig van onze rigting
afwijken, want wij vinden het aan den weg naar B a v e l , den vrolijken weg met zijn
geschoren linden, zijn groene hagen, zijn witte paaltjes, zijn welvarende huizen en
hofsteden, waar de geuren van hooi en melk de milde zomerlucht doordringen en
het vreedzaam geloei der weldoorvoede runderen de stilte van den avond afbreekt.
't Is niet, omdat in het land der blinden éénoog koning is, dat deze buitenplaats onze
aandacht verdient. Zelfs in een landstreek, veel rijker aan dergelijke lustverblijven,
dan die wij heden doorwandelden, zou d e K l e i n e Yp e l a a r een waardige plaats
innemen. Zij prijkt met statig geboomte van allerlei aard, - hooge eiken, zware,
donkere bruine beuken, forsche accasia's, sparren- en tulpenboomen, - met sierlijke
bloeijende heesters en groote, goed onderhouden grasperken, hier en daar door
beelden en vazen verlevendigd en door rijke bloembedden afgewisseld. Minder statig
dan haar ‘groote’ naamgenoot, maar vriendelijker en bevalliger, vertegenwoordigt
zij de deftige hedendaagsche buitengoederen, nevens de adellijke huizinge, wier
bouwstijl en omgeving aan de 17de eeuw herinnert, en beide typen, die wij hier
aantreffen, hebben hun eigene schoonheid, te meer verrassend bij het eenvoudige,
ongekunstelde der landschappen, waardoor tot dusver en ook straks weêr onze weg
ons leidde.
Door de beukenlaan langs het front van den g r o o t e n Yp e l a e r , in wiens heldere
grachten de smetteloos witte zwanen drijven, als wilden zij mede de gedachtenis aan
het verleden der riddermatige hofstad levendig houden, bereiken wij het punt, waar
wij de M o l e n l e i terugvinden en volgen een eind weegs het spoor, dat in Westelijke
rigting langs het beekje voortloopt, totdat wij uitkomen op den grooten weg tusschen
G i n n e k e n en Te t e -
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r i n g e n , dien wij gisteren en heden reeds een en ander maal hadden gezien, en voor
korten tijd bewandeld. Ook ditmaal zijn 't maar weinig schreden, die wij er zetten.
Wij verlaten weldra weêr de baan, die zich hier overigens niet onaardig tusschen de
dennen slingert, om door een' slagboom een laantje tusschen jonge eiken en hakhout
in te slaan. Den toren van G i n n e k e n zien wij ginds boven de korenvelden en het
beekje houdt ons nog eenigen tijd gezelschap, tot bij een groote boerderij met haar
eikenlaan en haar' boomgaard, reeds in de 13de eeuw als d e b l a a u w e K e i bekend
en lange jaren als een landhuis door deftige familiën bewoond. Het gehucht, waartoe
zij behoort, heet M o l e n g r a c h t en heeft eenige bekendheid verkregen door de
versterking, die prins F r e d e r i k H e n d r i k er tijdens het beleg van Breda in 1637
opwierp, en die, hevig aangevallen, maar ook hardnekkig verdedigd, het hare hielp
bijdragen tot het vermeesteren van de stad. Reeds sedert lang zijn haar wallen en
grachten weêr verdwenen en de herinneringen aan strijdgewoel en krijgsgerucht zijn
uitgewischt. Wij vinden in 't gehuchtje niets meer, dan rustige boerenwoningen,
vredige velden, fraai gevormde boomgroepen, waarover de kalmte van den helderen
zomeravond ligt uitgebreid. De gloed der ondergaande zon tint de bruine bemoste
daken, de met groen omzoomde zandsporen, de slanke stammen, de wuivende toppen
der hooge boomen met purper en goud. Roepende kinderstemmen weêrklinken in
de weiden. Het bonte vee verzamelt zich op die welbekende kreten en straks komen
door de openstaande landhekken de koebeesten der buurschap met hun jeugdige
vrienden en drijvers te voorschijn. Een oogenblik is 't een vrolijke drukte in de zonnige
laan, maar al spoedig zijn kinders en koeijen in de staldeuren verdwenen en een diepe
rust keert weder. Weldra hebben wij ook de laatste huizen van het gehucht en
daarmede het fraaiste gedeelte van den weg achter ons. B r e d a zien wij reeds op
korten afstand voor ons, terwijl wij langs roggevelden en akkermaalsboschjes, spoedig
ook langs de terreinen der gesloopte vestingwerken over een' nieuw aangelegden
onbehagelijken buitensingel voortgaan. 't Kan nog heel
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wat duren eer de stad van deze zijde een vriendelijker voorkomen verkrijgt! Alles is
er nog tamelijk woest en ledig en eenzaam rijst er nog de sombere gevangenis uit de
kale vlakte, slordig en verwaarloosd liggen er nog de met riet begroeide poelen, de
overblijfsels der voormalige grachten. Maar dit een en ander behoeft den vriendelijken
indruk niet te verstoren, dien wij van onze aangename avondwandeling medebrengen
in het kamp, waarboven, als wij er terugkeeren, reeds van verre het licht aan den
hoogen vlaggemast ons tegenstraalt.
't Is nog vroeg in den morgen, wanneer de oppasser, als naar gewoonte, den ingang
der tent komt openen. Frisch en versterkend is de koelte, die er binnen stroomt en
frisch is 't ook in de kleedkamer, die aan het slaapsalet grenst - de loofhut voor de
tent, wier tapijt het heidegras, wier wand en zoldering het sparregroen is, en waar de
luchtverversching eenvoudig en praktisch door den deurloozen ingang en de tallooze
poriën in dak en muren geschiedt. Frisch is het heerlijke water, overvloedig door de
pomp in het kamp geleverd, in het keldertje bewaard, en ten volle verkwikt kunnen
wij deelnemen aan het vroegtijdig ontbijt, om weldra een nieuwe dagtaak te beginnen.
Manoeuvres zullen heden niet gehouden worden. 't Programma voor de kampbewoners
is een groote militaire marsch naar R i j e n en O o s t e r h o u t voor ons een wandeling
in Zuidelijke rigting naar het S t . A n n a b o s c h , Va l k e n b u r g en het
U l v e n h o u t s c h e b o s c h . Wij zijn dan niet ver van de landgoederen
H o n d s d o n k en L o g t e n b u r g . Maar die zullen wij wel niet mede durven
opnemen in ons plan. 't Is Zaturdag en na den maaltijd verlaat alles het kamp, wat er
niet blijven moet, om den Zondag met verlof elders te gaan doorbrengen. Voor ons
zal er dan ook niets meer te zien zijn en ons vertrek is ook op dezen avond bepaald.
Wij wenschen echter, zoo mogelijk, mede aan te zitten aan den disch, om van de
officieren afscheid te nemen, en zoo zijn wij aan
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het klokje van drie uren gebonden. Daarnaar zal dus de uitgestrektheid van den togt
geregeld moeten worden. In elk geval, zoo al veel bezienswaardigs in dat ons nog
onbekende gedeelte der baronie onbezocht zal moeten blijven, de tijd veroorlooft
ons, veel schoons te leeren kennen, mits hij goed gebruikt worde.
Onze leidsman van gisteren zal ons ook heden een eind weegs vergezellen, maar
daar zijn werkzaamheden hem reeds bij tijds in het kamp terugroepen, bestijgt hij
zijn paard en wij hebben ditmaal, voor het eerst en waarschijnlijk ook wel voor het
laatst bij onze wandeltogten, een' bereden gids.
't Gaat aanvankelijk zuidwaarts, langs den G a l g e n h o e f , de spoorbaan en den
Tilburgschen weg over, tot aan het punt, waar wij gisteren den weg naar
H e u s d e n h o u t insloegen. Tot dusver waren wij op bekend terrein, maar als nieuw
door de zeer verschillende verlichting. Toen lag over alles de gloed der namiddagzon,
nu blinkt het in het morgenlicht. Wat toen in schaduw was gehuld, is thans door
helderen glans bestraald. En al draagt het landschap, waardoor wij onzen weg
vervolgen, ook in de hoofdzaak hetzelfde karakter als dat, waardoor wij gisteren
rondzwierven, in bijzonderheden is het toch weêr een rijke verscheidenheid. 't Is een
fraaije, schilderachtige zandweg; nu eens een groene, lommerrijke laan, straks een
wild spoor langs zandheuveltjes en hooge, met sparren begroeide wallen. Hier treft
ons een fiere, krachtige eik, in vorstelijke majesteit zijn breede takken uitslaande,
daar het zonnig pad, door wilgen en populieren omzoomd. Nu eens is 't een kloeke
hofstede met haar schuren, dan een bloeijend aardappelveld, een akker, met haver
of rogge of boekweit beteeld, een weide, door ruwe hekken of groene hagen
ingesloten, een boschje van elzen of akkermaalshout. Overvloedig groeit de
kamperfoelie in de struiken, de wilde bloemenschat langs de wegen. Tot tweemaal
toe kruist het beekje d e L e i ons pad, liefelijk voortstroomend tusschen het welig
wassend geboomte en prachtig glanzen in het zonlicht de donkergroene vleugels der
‘juffers’, wemelend boven den helderen waterspiegel. Weldra zien wij op eenigen
afstand de donkere bosschen van d e n Yp e l a e r . Wij komen door de eiken-
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wallen en lanen en voorbij de boerderijen der gehuchten I e p e l a e r s e i n d en
K e r k e i n d , waar op den grintweg van G i n n e k e n de hooge korenmolen staat,
en wij komen in de kom van het dorp B a v e l , wiens kloeken, rijzigen kerktoren wij
gisteren reeds zoo menigmaal van verre hadden begroet. Want het is een hoog en
statig bouwwerk, dat wel in wijden omtrek de aandacht trekt, zoodra het boomgewas
in die rigting het uitzigt niet belemmert.
Nog niet lang echter wijst deze toren met zijn slanke spits de plaats, waar Bavel
ligt. Evenals de ruime kerk is hij nog fonkelnieuw, zelfs nog niet eens geheel voltooid,
en hoe fraai het gebouw ook zij, 't is vooreerst nog zoo regt niet in overeenstemming
met het nederige dorpje, waaruit het in al den glans zijner nieuwheid en al de
grootschheid zijner lijnen oprijst. Vrij wat minder pralend, maar veel meer een deel
uitmakend van het dorp en het dorpsleven, is het oude, grijsgepleisterde kruiskerkje,
dat op het hooge, ommuurde kerkhof in schaduw der linden, nevens de dorpsstraat
te midden der bemoste daken, der welige hagen, der geschoren linden van Bavel ligt.
Al is dit bedehuis wel niet meer hetzelfde als de oude kapel, vóór 1316 onder de
moederkerk te Gilse behoorende en in dat jaar tot een parochiekerk verheven, het
staat toch nog zeker wel op de oude plaats, die sedert eeuwen het middenpunt van
het godsdienstig leven was. 't Is als met Bavel opgegroeid, 't is met zijn geschiedenis
zamen geweven en het spreekt veel meer tot ons, dan het trotsche gesticht daar
tegenover. Maar mogelijk hebben de R. Catholieken der parochie er minder betrekking
op, dan wij zouden meenen. In den tijd der republiek was zij aan de Hervormden
ingeruimd en werd er van tijd tot tijd door den predikant van Ginneken gepreekt. De
R. Catholieken moesten zich destijds behelpen met een huiskerk op d e n Yp e l a e r ,
totdat zij in 1743 te Bavel een kerk en pastorie bouwden. In 1809 gaf koning Lodewijk
hun de oude kerk terug. Sedert werd de nieuwe gesloopt, gelijk ook deze eerlang zal
worden afgebroken, en gelijk haar toren, waarop van 1809 tot 1813 een telegraaf
was geplaatst, reeds verdwenen is.
Voorbij Bavel verandert het landschap aanmerkelijk van karakter.
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Daar breidt zich een groote vlakte uit, met koren begroeid. Vóór ons vertoonen zich
de eikengroepen van het gehucht E i k b e r g en verder nog, de donkere dennen van
het S t . A n n a b o s c h , in wazig blaauw gehuld. E i k b e r g is een vriendelijk
plekje, waar de met witte paaltjes omzoomde weg langs krachtig geboomte, wild
gewassen hagen, bruine houtstapels en kloeke hofsteden leidt; en zien wij van daar
nog eens terug, dan overzien wij een fraai en vrolijk oord, - de golvende korenvelden,
door boschjes ingesloten, en te midden daarvan de hooge Bavelsche toren, schitterend
door de heldere morgenzon verlicht.
Allengs meer verlaten wij de bewoonde en bebouwde streken en komen wij in het
gebied der heide. Nog enkele akkers zien wij, enkele wilgen en peppels, enkele eiken
langs den breeden, zwaren zandweg, maar straks zijn het dennen, brem- en
braamstruiken, wilde heideplanten, zandige, met mos en helmgras begroeide kanten,
en niet ten onregte draagt de eenzame hofstede daar aan den weg den naam van d e
Wo e s t e n b e r g s c h e h o e v e . 't Was wel een verlaten wildernis, waar M a r i a
v a n L o o n , weduwe van graaf J a n v a n N a s s a u , met haren zoon
E n g e l b r e c h t , in 1476 een Augustijner nonnenklooster stichtte en haar dochter
O d i l i a de eerste priores was! Maar niet zeer lang hebben hier de geestelijke zusters
gewoond. Het klooster werd reeds spoedig naar 't gehucht B o e i m e e r bij
P r i n s e n h a g e overgebragt, en een eeuw na de stichting, in 1577, werd het
geplunderd en verbrand. Wo e s t e n b e r g werd sedert een particuliere bezitting en
is nog een tamelijk uitgestrekt landgoed.
En welhaast zijn wij te midden der zwijgende, ernstige heide. Ginds, zeer in de
verte, vertoont zich de molen van G i n n e k e n . Een kudde schapen weidt er. Een
enkel rookwolkje stijgt uit een afgelegen woning op. Plechtig is de kleur van het
dennenhout, dat hier en daar op grooten afstand nevens ons en als een donkere wal
daar vóór ons oprijst. En al schooner wordt het landschap. Wij gaan het bosch binnen,
met zijn geheimzinnige stilte, zijn doorvallend licht, zijn diepe schaduwpartijen, zijn
gronden, blinkend bruin van afgevallen bladeren en naalden, glanzend groen van
donzig mos,
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zijn sparren en eiken, zijn witte berken- en grijze beukenstammen, zijn' weelderigen
plantengroei, zijn sappig gras in de greppels, zijn witgepluimde veldveeren, zijn
paarsche en blaauwe klokjes en het fijn getinte grijs van het zandspoor er doorheen.
Een breede, wilde zandweg tusschen hooge dennen begrenst het bosch en aan de
overzijde daarvan opent zich een lange laan, aan wier ingang de gekroonde F op het
hek ons zegt, dat wij een der voormalige domeinen van wijlen prins Frederik betreden.
Het S t . A n n a b o s c h beslaat een oppervlakte van ruim 85 bunders en grenst aan
het U l v e n h o u t s c h e , waarmede het geacht kan worden één geheel uit te maken.
Hadden wij heden morgen van de drie zoozeer verschillende hoofdtypen van het
Brabantsche landschap reeds twee gezien, ook de derde leeren wij nu kennen en ook
daarom heeft deze wandeltogt zijn eigenaardige belangrijkheid. De uitnemend
schilderachtige maar niet zeer breede woudstrook, die daar achter ons ligt, herinnerde
ons eenigermate aan de Veluwsche bosschen, al missen wij hier den golvenden bodem
en de indrukwekkende vergezigten op de blaauwe heuvels in 't verschiet. Zij neemt
echter te weinig plaats in, om op de geheele landstreek een' zekeren stempel te drukken
en behoort tot de heide, die, voorzoover wij haar doorwandelen, overal wordt
afgewisseld door opslag, hier en daar tot geboomte opgewassen. Het S t .
A n n a b o s c h daarentegen is meer kunstmatig. Het vertoont de blijken van aanleg
en verzorging. Lang en regt zijn de lanen, er doorheen getrokken; enkele gedeelten
bestaan uit jonge boompjes, waar het oude hout werd geveld, en de stammen staan
er in rij en gelid, greppels ter afscheiding en ter afwatering zijn er regelmatig gegraven.
Aantrekkelijker is het natuurwoud, zelfs al is het van kleinen omvang, zooals het
stuksken wildernis, waardoor zooeven ons pad ons leidde. Toch rust het oog met
welgevallen op de lange, uitgestrekte reeksen van kloeke dennen, door wier digte
naaldkroonen de zonnestralen spelen op
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het frissche groen van gras en mos en struiken, dat alom den grond bedekt, toch
wordt het weldadig aangedaan door het verkwikkend lommer der beuken, die langs
het breede zandspoor groeijen. Wij ademen met volle teugen de van harsgeur
doortrokken lucht in. Door de hooge toppen ruischt de zachte zomerkoelte en het
gekir der houtduif klinkt er uit de loofgewelven. De heerlijkheid van het bosch
verloochent zich niet, en haar magtige indruk laat zich gevoelen, terwijl wij te midden
van dezen woudtempel tusschen de rijzige zuilen onzen weg vervolgen. Ook onzen
viervoetigen togtgenoot behaagt het hier blijkbaar beter, dan daar ginds op de open
heide, op de vlakke velden en in de wilgen- en elzenlaantjes. 't Was hem met zijn
zadel en zijn riemen warm genoeg op den weg en de venijnige paardevliegen plaagden
hem onbarmhartig, ondanks de onvermoeide pogingen van ruiter en voetgangers,
om de lastige kwelgeesten te verjagen. 't Is hier koel in de schaduw en de booze
vijanden beminnen den zonneschijn en de hitte. Zoo geniet mensch en dier elk op
zijne wijze van wat het bosch heeft te geven.
Niet zeer lang duurt het evenwel. Het S t . A n n a b o s c h is veel meer breed dan
diep, en eer wij er aan denken bereiken wij het einde der beukendreef, waar een
viertal witte paaltjes de grens aanduidt. Maar daarmede is nog op verre na de
boschrijke streek niet ten einde. Aan den overkant van den prachtigen zandweg,
waarop wij uitkomen, beginnen de bosschen van het landgoed Va l k e n b u r g .
Daaraan grenzen in westelijke rigting die van d e n H o n d s d o n k en van
L o g t e n b u r g , terwijl noordelijk het U l v e n h o u t s c h e b o s c h zich bij dat van
S t . A n n a aansluit. Van Ginneken uitgaande, kan een wandelaar, die tegen wat
vermoeijenis niet opziet en zich wat ontbering getroosten wil, uren lang door de
bosschen zwerven, wanneer hij daarbij de schoone Galdersche heide tusschen
L o g t e n b u r g en h e t M a s t b o s c h , waar 't riviertje d e M a r k door heen slingert,
oversteekt. Wij kunnen slechts een gedeelte van dien uitgestrekten halfcirkel bezoeken.
Onze leidsman zal ons hier verlaten, om in vluggen draf terug te keeren naar het
kamp; en aldus aan ons zelven en onze kaart overgelaten,
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willen wij beginnen met Va l k e n b u r g te doorkruisen, totdat wij den straatweg
van Breda op C h a a m zullen vinden en dan kunnen wij nader onze plannen beramen
in verband met den nog beschikbaren tijd.
Aan den zandweg, die het S t . A n n a b o s c h van Va l k e n b u r g scheidt, zetten
wij ons een oogenblik neder in het lommer, om den blik te laten weiden over het
schoone, woeste landschap, terwijl ons een poosje rust en den wakkeren bruine een
mondvol gras niet onwelkom is. Niet onmiddellijk waren wij het hek ingegaan, dat
tegenover de boschlaan zich opent. Een eindweegs hadden wij den fraaijen zandweg
gevolgd, tot naar een' anderen ingang van het goed, eveneens tegenover een der lange
lanen van het S t . A n n a b o s c h , van waar een dreef van eiken en sparren regt
aanloopt op het huis, dat aan de overzijde van een groot korenveld even te zien komt
tusschen 't geboomte van het park, waaronder een zeer donkere bruine beuk de
aandacht trekt. Maar meer nog worden wij geboeid door de rustige, eenvoudige en
toch zoo indrukwekkende schoonheid van het wilde zandspoor, gelijk het voortloopt
langs de hooge dennen, die er hun krachtige takken over uitbreiden, omzoomd met
opslag en struiken, met dorens en bramen, met mos en erica's, zich verliezend in het
volle, rijk getinte groen, zich badend in den zonneschijn, vol licht en gloed en vervuld
met de fijne, versterkende, aromatische geuren van hars en heideplanten door de
zomerwarmte opgewekt.
Maar niet te lang mogen wij op dit heerlijk plekje vertoeven. Het ros met zijn
ruiter verliezen wij weldra uit het oog en wij wandelen nog eens den schoonen
zandweg terug tot aan het eerste hek van Va l k e n b u r g , dat toegang geeft tot een
jonge beukenlaan, waaruit een laan van oude, kloeke beuken op het huis aanschiet.
Onze kaart gaf ons een, naar het scheen van grachten omringd, vierkant onder den
naam van K a s t e e l te zien. Getrouw aan onze taak willen wij onderzoeken, of daar
welligt nog eenige sporen van een voormalige heerenhuizinge te vinden zijn. In die
verwachting worden wij ten eenemale teleurgesteld. Er is niets, dan een
dennenpleintje, door een klein beekje bespoeld, en daar-
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achter een hooggelegen korenveld, naar wij vernemen ‘d e K a p e l s t r a a t ’ genoemd.
Eenige herinneringen aan oude gebouwen schijnen dus nog wel aan de plek
verbonden, al blijven daaromtrent onze nasporingen vruchteloos, tenzij dan, dat de
‘Kapelstraat’ eertijds het pad was naar de naburige, sedert lang afgebroken S t .
C e c i l i a k a p e l te S n i j d e r s C h a a m .
Va l k e n b u r g heeft overigens fraaije lanen van zware eiken en beuken,
lommerrijke paden langs de beek, bij het moderne, grijsgepleisterde huis tot een
waterpartij verbreed. Daar prijken kloeke boomen van verschillende soort.
Boerderijen, wier luiken in hun zwart en wit de kleuren van het wapen des eigenaars,
baron Va n d e r B o r c h , vertoonen, liggen hier verspreid onder hoog geboomte.
Bouwakkers wisselen den boschgrond af. En prachtige roode dennen, trotsche sparren,
donkere bruine beuken, krachtig afstekend tegen de heldere tinten van heesters en
struiken aan hun' voet, versieren den heuvel bij de digt met allerlei waterplanten
begroeide vijverkom nevens de groote laan, die de bezitting doorsnijdt. Langs een
omrasterde, met dennen begroeide hoogte bereiken wij nu spoedig den uitgang van
het landgoed, bij het schilderachtige brugje over de C h a a m s c h e b e e k aan den
breeden grintweg.
Wij zijn nu tegenover de aanzienlijke buitenplaats d e H o n d s d o n k , even als
Va l k e n b u r g aan een' baron Va n d e r B o r c h behoorende. Maar tot ons groot
leedwezen laat de tijd ons niet toe, ons daar op te houden. Wij zullen ons toch reeds
moeten haasten, om in Ginneken den tram nog te vinden, te meer, wanneer wij den
omweg kiezen door het U l v e n h o u t s c h e b o s c h . Slechts een enkele blik in een
paar eikenlanen is ons vergund, maar het huis met wat daartoe behoort blijft voor
ons verborgen. Later hopen wij de gelegenheid nog wel eens te vinden, om de
boschrijke streken ten Westen van den grooten weg te bezoeken. Wij zien er wat
houtgewas bij de welvarende hofsteden
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van het gehucht R a k e s , maar de zonnige kale heirbaan zelve heeft overigens niets,
wat ons aanlokt, om dien tot Ginneken te volgen en gaarne slaan wij bij een voormalig
tolhuis den zandweg in. Welkom is ons ook die nederige woning, omdat wij er met
brood en bier onze krachten versterken kunnen. Sinds wij in den vroegen morgen
het kamp verlieten, tot aan den middag, hadden wij nagenoeg zonder ophouden
doorgewandeld en ons van elke verfrissching gespeend. Nu is de rust zoet en een
kostelijk maal is 't, wat wij genieten op de ruwe houten bank, tegen den muur, die
ons voor de zon beschermt. Voor den verwenden reiziger heeft de baronie niet veel
geriefelijkheden en daarom - wie deze bosschen wil doorwandelen, hij stelle zijn
eischen niet hoog. In deze streek is, als men ons goed heeft ingelicht, alleen bij den
jager op L o g t e n b u r g gelegenheid, een landelijk maal te bekomen. Wij zouden
er de proef van genomen hebben, indien wij derwaarts onzen togt hadden kunnen
uitstrekken.
De breede, niet zeer aantrekkelijke zandweg door het gehucht G e e r s t b r o e k ,
en de lage, groene broekgronden, van de C h a a m s c h e b e e k doorstroomd, is
dezelfde, waarop die langs het S t . A n n a b o s c h uitkomt, en door dat bosch zelf
loopen nog andere lanen naar het U l v e n h o u t s c h e . Wie Va l k e n b u r g onbezocht
wil laten, kan dus zijn' togt aanmerkelijk bekorten, maar wij achten den tijd, daaraan
besteed, niet verloren. En is de weg, dien wij volgen, aanvankelijk arm aan lommer,
thoe meer wij vorderen, des te meer schoone uitzigten worden ons vergund op de
groote bosschen met hun donker, golvend houtgewas, die zich nevens en voor ons
uitbreiden, en ook zijn 't weêr fraaije stukjes hooge heide, wier purperen gloed tegen
het digte geboomte krachtig uitkomt. Veel woeste grond is hier intusschen niet meer.
Bijna alles is ontgonnen en op de velden rijpt de rogge, bloeit de klaver, of dennen-,
berken- en akkermaalsboschjes zijn er aangelegd. Enkele hofsteden met hun
boomgaarden en hun net geschoren, goed onderhouden hagen komen wij voorbij.
Over 't algemeen geeft het landschap den indruk van welvaart, door noeste vlijt
gewonnen.
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Zelfs een buitenplaats ontbreekt er niet. Een hooge haag omringt het terrein van
A n n e v i l l e ; het nieuwerwetsche grijze huis, met een groot grasperk en een' vijver
er voor, ligt tusschen fraai geboomte en een rood- en witgestreepte slagboom sluit
den toegang tot de oprijlaan van elzen en eikjes. De plaats is niet onaanzienlijk en
verwaarloosd is zij niet, maar het leven wordt er gemist, want zij is onbewoond. Het
gesloten huis en het gazon zonder bloemen wekt meer de gedachte aan verlatenheid,
dan het stille bosch en de eenzame heide.
Voor een gezin, aan de voorregten van 't gezellig leven gewoon, is A n n e v i l l e
zonder twijfel wel wat afgelegen. Overigens is de landstreek niet onbewoond. Er
staan huizen en boerderijen langs den weg, en gunstig is de ligging in de nabijheid
der uitgestrekte bosschen, waarop het huis het uitzigt heeft. Niet ver van daar, nevens
een der woningen, als d e K l u i s bekend, is de ingang van het U l v e n h o u t s c h e
b o s c h en met blijdschap verliezen wij ons weêr in de plechtige hallen van het
heerlijke woud, al zijn wij er ook op voorbereid, dat wij hier, evenmin als elders in
de baronie van Breda, een maagdelijk woud hebben te verwachten.
Zonder twijfel vinden wij er breede, statige dreven van eiken, door lange lanen
gesneden, terwijl de regelmatige perken daartusschen met elzen, beuken of eiken
zijn beplant. 't Is alles vol en welig groen, als doorzaaid met tintelende lichtjes en
gestreept door de slanke blinkende stammen; overschaduwd door overhangende
takken en struiken, kronkelen zich een paar beekjes door het houtgewas en reeds van
verre schitteren de witte paaltjes, bij de duikers geplaatst, in de stralen der zon. Het
schoonst en het rijkst van afwisseling zijn deze bosschen doorgaans aan den zoom,
waar zij uitloopen op de heide, of tegen weiland en akker, of waar het zware zandspoor
en het onderhout wilder is en overvloediger verscheidenheid aanbiedt. Maar al missen
zij de magtige bekoring van het geheimzinnige, ook die regte, deftige lanen van
gezond en krachtig geboomte maken indruk door den ernst hunner lijnen en geenszins
onbevredigd scheiden wij van dit U l v e n h o u t s c h e
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b o s c h , om de beuken- en eikenlanen van het landgoed d e Wo l f s e l a e r in te
slaan. Hier is 't wêer meer de omtrek der bewoonde en zorgvuldig onderhouden
buitenplaats, met haar bouwvelden en hofsteden, haar veelsoortig houtgewas en haar
veelkleurigen bladerendos, die ons aantrekt. Het fraaije grijze heerenhuis komt aan
de achterzijde vriendelijk uit tusschen het schoone, digte geboomte van het park en
heeft aan de voorzijde een smaakvollen aanleg, met een rijk plantsoen van trotsche
sparren, bruine beuken, treurbeuken en andere kloeke sierboomen en door een frissche
waterpartij verlevendigd.
Nevens het hek met zijn hardsteenen pilasters ligt een aanzienlijke boerderij en
regt daartegenover leidt een sintelweg tusschen eiken naar de breede baan, omzoomd
van accasia's, elzen, eiken- en beukenhakhout, in wier schaduw reusachtige varens
groeijen. Den toren van B r e d a hebben wij regt voor ons, naderbij de kerk en den
molen van G i n n e k e n en niet lang duurt het meer, eer de met populieren beplante
kunstweg tusschen dit dorp en B a v e l ons bij de eerste huizen, straks bij het
tram-station brengt.
Hier kunnen wij onzen wandeltogt voor geëindigd rekenen. Wat wij verder zien,
is ons reeds bekend, al merken wij tevens op, dat menig nieuwe huizenreeks zoowel
bij Ginneken als aan deze zijde der stad sinds ons vorig bezoek is verrezen en vooral
bij Breda een gansche, fraaije stadswijk is aangebouwd.
Nog juist bij tijds zijn wij in het kamp terug en als wij scheiden, is 't met hartelijken
dank voor de welwillende ontvangst, ons daar bereid, met aangename herinneringen
aan wat het ons te zien gaf en met een vriendelijken groet aan de schoone landstreek,
waar wij een paar dagen mogten vertoeven.
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Nog eens in de Graafschap.
Bij Vorden.
Het fraaije en vriendelijke dorp Vo r d e n hadden wij vroeger reeds bezocht en in
zijn schoone omstreken waren wij geen vreemdelingen meer. Daarmede is echter
niet gezegd, dat wij den ganschen omtrek hadden doorkruist en een herhaald vertoef
ons niets nieuws meer te zien en te vermelden zou kunnen geven. Wie ons op onze
wandeltogten volgden, hebben 't herhaaldelijk kunnen opmerken, dat het ons
onmogelijk was, iedere landstreek in al hare bijzonderheden te leeren kennen, gelijk
't ook nooit in ons plan lag, van eenig gedeelte des lands een' volledigen ‘Wandelgids’
te leveren. Met den beschikbaren tijd, die nooit onbeperkt was, moesten wij te rade
gaan en ons tot het voornaamste en voorts tot het mogelijke bepalen. Zoo bleef wel
menigmaal onvermeld, wat toch wel de aandacht verdiende, of werd op zijn hoogst
slechts vlugtig aangestipt, wat op zich zelf wel naauwkeuriger onderzoek zou hebben
vereischt. Welkom was ons daarom de gelegenheid, hier en daar nog eens op onze
vorige schreden terug te keeren en aldus van 't ontbrekende althans nog het een en
ander aan te vullen, al kan ook nu aan den eisch van volledigheid nog evenmin als
vroeger worden voldaan.
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Het belangrijkste gebouw in Vorden zelf is de kerk, vooral om de grafzerk van den
rusteloozen zwerver en krijgsman B a r e n d v a n H a c k f o r t en enkele overblijfsels
van oude beeldhouwkunst. Het voornaamste sieraad uit den omtrek is het
merkwaardige kasteel, met de prachtige linde, den ouden watermolen en het schoone
bosch, thans, tot veler leedwezen, voor een groot gedeelte ontoegankelijk. Kerk en
kasteel hadden wij gezien en een vernieuwd bezoek daaraan kan dus overbodig
worden geacht, al rigt ook van zelf de voet zich naar het huis, dat ook na de restauratie
en ondanks de talrijke bordjes met het ongewenschte ‘verboden toegang’ nog altijd
zooveel aantrekkelijks heeft behouden. Het blijkt ons niet, dat er in de laatste jaren
veel veranderd is. Ook het dorp zelf is in hoofdzaak nog, zooals wij 't van vroeger
kenden. 't Is nog steeds een bloeijende, welvarende plaats. Enkele nieuwe huizen
meenen wij er op te merken. Teekenen van achteruitgang zien wij althans niet. Dat
het logement vergroot en eenigszins vernieuwd is, bewijst, dat het zijn' ouden,
welverdienden roem nog in geenen deele heeft verloren. 't Is nog altijd in den zomer
vol gasten en de landschapschilders zijn Vorden nog niet ontrouw geworden.
Het kasteel H a c k f o r t is ons niet onbekend. Maar in de laatste jaren stond het
ledig en men zegt ons, dat er plannen bestaan tot het restaureren van het thans
nagenoeg onbewoonbare gebouw. Wij wenschen het in zijn' tegenwoordigen toestand
nog eens in oogenschouw te nemen, terwijl wij ditmaal ook het fraaije, onmiddellijk
aan het dorp grenzende landgoed d e D e k a n i j niet onbezocht willen laten. Maar
ons hoofddoel is het kasteel de B r a m e l en het daarnevens gelegen E n z e r i n k ,
beiden op ongeveer een half uur afstands ten N. van Vorden, waarheen totdusver
onze weg ons nog niet had geleid. Aan stof voor een ‘nieuwe wandeling’ behoeft
het ons dus nog niet te ontbreken.
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Sedert onzen wandeltogt door de Graafschap in den zomer van 1875 is die schoone
en belangrijke landstreek vrij wat gemakkelijker te bereiken en te bereizen. De
spoorlijn van Zutphen op Winterswijk heeft stations te Vorden en te Ruurlo, behalve
nog een paar halten ten behoeve der buurschappen. Ruurlo is bovendien aan Hengelo
en Enschede, evenals aan Zevenaar, verbonden en de stoomtram van Deventer op
Borculo rijdt door Lochem en Barchem. 't Blijft altijd nog waar: wie de Graafschap
regt wil genieten, die moet haar te voet doorwandelen. Wie haar niet kent en er niet
meer van ziet, dan hij door de ramen van spoorof tramrijtuig kan opvangen, zal er
slechts een' zeer oppervlakkigen en misschien zelfs een' tamelijk ongunstigen indruk
van medenemen. Maar nu 't ons niet om een eerste kennismaking te doen is, is 't ons
verre van onaangenaam, dat zooveel ijzeren armen de niet ligt genaakbare schoone
aan haar afzondering hebben ontrukt.
Wat afgelegen landstreken zijn allengs toegankelijk gemaakt! Wij komen ditmaal
te Vorden uit het Twentherland. Meer dan eens had schrijver dezes dien togt gemaakt
in de dagen, toen slechts de Rijnspoor Gelderland doorsneed en Arnhem het naaste
station was, waaraan een nachtdiligence, van Lingen komende, den Overijselschen
Achterhoek verbond, of iets later, in den tijd, toen Zutphen nog het cindpunt der
spoorweglijn uitmaakte. Hoelang en eentoonig was de eenzame straatweg, die van
Hengelo over Delden, Goor, Diepenheim en Lochem naar de oude hoofdstad der
Graafschap liep! De ‘Hollander’, destijds reeds eenigermate door sneller
vervoermiddelen verwend, dacht er niet aan, dat die straatweg en die diligence toch
reeds belangrijke verbeteringen waren, vergeleken bij de zandwegen en boerenwagens,
waarmede een nog niet uitgestorven geslacht zich had moeten behelpen, gelijk hun
vaderen 't eeuwen lang hadden moeten doen. Nu was een nachtdiligence, zelfs al
was 't de ruime, gemakkelijke wagen van Va n G e n d e n L o o s , vooral wanneer
hij vol was, voor een verblijf van eenige uren geen zeer begeerlijke plaats, allerminst
voor wie slechts de middelste plaats op de middelste
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bank onbezet vond, waar alleen een lederen riem tot ruggesteun strekte. En ‘'t
afschuwelijk pruttelend moffentuig’, of de niet altijd geurige sigaar der
medepassagiers, die zich den tijd door een trekje kortten, maakten 't met name voor
dames een marteling. En 't was doorgaans vol in den wagen. De begeerlijkste
afdeeling, de ‘cabriolet’ of ‘coupé’, met haar drietal zitplaatsen, van de binnenruimte
afgescheiden, was in den regel reeds door van hooger afkomende reizigers ingenomen.
Soms, niet altijd, was de bijwagen begeerlijker. 't Kon een goed, 't kon ook wel eens
een tamelijk aartsvaderlijk rijtuig zijn, en 't reed niet verder dan tot de eerstvolgende
pleisterplaats. Dan was 't wêer uitstappen en in een ander voertuig plaats nemen.
Met dames of met een eenigszins talrijk gezelschap verdiende het reizen met eigen
gelegenheid verre de voorkeur. 't Behoefde dan geen nachtwerk te zijn en liet de tijd
het maken van een' omweg toe, dan kon althans tusschen Lochem en Zutphen de
togt over Vorden, of, zoo mogelijk, nog liever over Ruurlo en Vorden worden gedaan.
Thans kiezen wij een' gansch anderen weg. Wij gaan met ‘het schaddenspoortje.’
In een' officiëelen reisgids is die naam niet te vinden. De nog altijd spraakmakende
gemeente in Twenthe noemt aldus, met volkomen minachting van alle stijve, deftige
benamingen, niet zeer eerbiedig maar niet onjuist, het huiselijke vervoermiddel, dat
onder voortdurend belgelui zijn' weg langs de ijzeren baan tusschen de ‘schadden’
of heideplaggen aflegt. Aangenamer reisgelegenheid laat zich naauwelijks wenschen.
De lange wagens hebben balkons, waarop men kan staan, groote glazen, waardoor
men kan uitzien. 't Gaat met betamenden spoed, maar toch geenszins zoo snel, dat
men den blik niet naar welgevallen over het landschap kan laten weiden. Er zijn
halten genoeg, waar men voor een wandeling door de buurschappen kan uit- of
instijgen. Aan de stations duurt het oponthoud wel zoo lang, dat men zich
desverkiezende eens kan vertreden. Hooge spoorwegdijken, diepe insnijdingen, zijn
er niet. Met den beganen grond gelijk, zelfs niet door hekken of gegalvaniseerde
draden afgesloten,
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ligt de baan in de heidevelden, langs de bouwakkers en weiden, door de bosschen,
langs de boerenerven, gelijk een gewone rijweg. - Daarom moet de bel ook bij
voortduring ter waarschuwing luiden. - Passagiers stappen in en uit. Plaats is er in
overvloed en de landelijke bevolking versmaadt een buurpraatje niet. Is de tram ‘de
moderne trekschuit’ genoemd, dit is inderdaad een groote, vlugge, gezellige trekschuit
door de heide. En wie de lange, zware zandwegen, de paden door de drassige
broekgronden, de barre heidesporen kennen, waardoor de afgelegen dorpen en
buurschappen in dit gedeelte van Twenthe zijn verbonden, zij stellen deze spoorlijn
op hoogen prijs. Alleen zouden zij welligt de tarieven nog iets lager kunnen wenschen.
Wij gaan dan met het schaddenspoortje van Hengelo tot Ruurlo. Het station vinden
wij niet ver van het station van den Staatsspoorweg, maar nog geenszins daarbij
aangesloten. Slechts langs een' niet onbelangrijken omweg is het te bereiken. De
trein voert ons voorbij het groote gebouw der Beijersch-bier-brouwerij en tal van
nieuwe woningen, in de laatste jaren alom in het veld gesticht. Zandsporen, van
dennen omzoomd, kruisen de baan, de lustige Wa a r b e e k doorsnijdt haar,
voortstroomend onder 't overhangend struikgewas. Van verre rijzen uit de heide de
eikenbosschen van Tweckelo en het donkere hout van het eenzame landgoed h e t
S t r o e t , en nog verder het torentje van U s s e l o . Naderbij vertoonen zich de
bouwlanden en akkermaalsboschjes, de frissche groene vloeiweiden, de fraaije
boomgroepen, de ouderwetsche bouwhuizen van Boeckelo. Daar is ook de halte, van
waar een zijlijn naar Enschede loopt en de reizigers van daar nemen wij hier op.
Verder gaat het, door boschjes en lanen in een vriendelijk landschap. Straks volgt
een uitgestrekt heideveld, slechts hier en daar door kleine boertjes ontgonnen. Bij
H a a k s b e r g e n is de grond weêr houtrijk en bebouwd. Het dorp blijft op eenigen
afstand, maar zijn nette woningen, de slanke torenspits zijner Hervormde en het
spitsje zijner R.C. kerk, zijn fabrieksschoorsteenen en zijn lommerrijk geboomte zijn
toch duidelijk te onderscheiden. Koren- en boekweitakkers, hakhout en weiden,
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boschjes van eiken en dennen liggen er om heen. 't Is een oase in de onafzienbare
woestenij, na eeuwen van afzondering nu aan de bewoonde wereld verbonden. Het
zeer uitgestrekte dennenbosch daarginds getuigt van een welgeslaagde poging om
die woestenij te bedwingen.
Een volgende halte vinden wij bij het Roomsche kerkje aan de schilderachtige
zandlaan in de buurschap R i e t m o l e n , waar wij reeds op het grondgebied der
Graafschap zijn overgegaan en meer bepaald binnen de grenzen der aloude
heerlijkheid B o r c u l o gekomen zijn. Rietmolen behoort onder N e e d e , dat er
omstreeks een half uur van verwijderd is. De omtrek is over 't algemeen bebouwd,
met veldvruchten of hakhout bewassen, maar ook heide, met opslag en ruigte begroeid,
wordt er nog niet gemist. Een kale, met kleine berkjes beplante grintweg, dien wij
kruisen, verbindt Haaksbergen aan Borculo en loopt ook door het dorp Neede. Ook
daar ligt het station niet onmiddellijk aan de kom. De kerk met haar laag dak en haar'
stompen toren en de fabriek met haar' hoogen schoorsteen, is 't voornaamste, wat
wij van hier kunnen zien boven het geboomte, dat de plaats omringt. Wij hebben
hier eenig oponthoud, omdat de lijn van Winterswijk, over Groenlo en Eibergen,
zich hier aansluit, maar toch op verre na niet genoeg, om ons te kunnen gaan
vergewissen in hoever het uitzigt van den heuvel, aan wiens voet het dorpje ligt, de
vermaardheid waardig is, die het in den omtrek geniet.
Als wij Neede achter ons hebben, verandert het landschap allengs van karakter.
Wij naderen de lagere gronden, waar de Berkel stroomt. Er komen meer uitgestrekte
weilanden en wilgen in 't gezigt en spoedig stopt de tram wéér, ditmaal bij een stadje
van eenigen omvang, met een' vrij zwaren stompen toren, in een' krans van groen,
die de plaats van zijn oude wallen aanduidt. Paalde aan het stedeke Borculo nog het
kasteel, zooals tot voor weinig jaren, dan zouden wij ons verpligt hebben gerekend,
althans een' trein over te blijven. Nu er niets is gespaard dan de poort, die eertijds
uit de stad naar het slot leidde, meenen wij, dat een oponthoud in de grijze veste aan
de Berkel voor ons doel niet
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gevorderd wordt. Borculo heeft uit zijn lang verleden niets meer bewaard. 't Was de
hoofdplaats eener aanzienlijke heerlijkheid, die, nevens Neede en Eibergen, ook de
dorpen Geesteren, Gelselaar en Rekken en een aantal buurschappen en heerenhuizen
bevatte en haar eigen Heeren had, reeds bekend in 't jaar 1190, toen H e n d r i k v a n
B u r k e l o als zoodanig wordt genoemd. Zij ging in 1397 uit het geslacht van haar
eerste bezitters in dat der dynasten van B r o n c k h o r s t over, kwam in 1553 aan
den grave v a n L i m b u r g S t i r u m , behoorde van 1726 tot 1777 aan den graaf
v a n F l o d o r f Wa r t e n s l e b e n endenPoolschenprinsA d a m C z a r t o r i n s k i
en werd in het laatste jaar, evenals de heerlijkheid L i c h t e n v o o r d e , door prins
Willem V gekocht. Met de heerlijkheid B r e d e v o o r t , reeds sedert lang in 't bezit
van zijn huis, had de prins een' belangrijken eigendom aan de Oostergrens des lands
verkregen. Aan die zijde hoopten de Oranjegezinden, met prins Frederik aan het
hoofd en aanvankelijk door Pruisen begunstigd, dan ook het uitgangspunt voor hun
pogingen tot herstel van het verbannen vorstenhuis te vinden, terwijl de vereenigde
krijgsmagt van Engeland en Rusland in Noord-Holland aanviel. De onderneming
mislukte en oorlogsrampen had Borculo destijds niet te lijden. 't Had er overigens
vroeger zijn deel wel van gehad. Bisschip Jan van Arkel had het stadje platgebrand,
de Munstersche kerkvorst, die de aanspraken van zijn bisdom op de heerlijkheid niet
had opgegeven, al waren zij door het Hof van Gelderland en het Rijks-kamergerigt
te Spiers ongegrond verklaard, had haar in 1665 en 1672 door 't geweld der wapenen
bemagtigd en niet zeer vriendelijk waren de herinneringen, die Barend van Galen ‘B e r e n h a r t v o l g a l l e n ’, zei het landvolk - in de destijds door hem overheerde
streken achterliet.
Het kasteel vertoonde zich in 1743 als een uitgestrekt gebouw met eenige ronde
torens, waaronder een die aan den hoofdtoren van het slot te Anholt herinnert, ten
deele de blijken dragend, dat het in den loop der eeuwen belangrijk was herbouwd,
ten deele een ruïne, waar slechts hooge muren met open raamgaten en daken zonder
zijgevel overig waren. Omstreeks 1770 werd het
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geheel vernieuwd, en merkwaardig om zijn oudheid was het slot dan ook niet, dat
ongeveer een eeuw later werd afgebroken. 't Behoorde toen den baron v a n
H e e c k e r e n v a n Wa s s e n a a r Tw i c k e l . Onze beide eerste koningen, wier
eigendom het was, hadden er eene belangrijke stoeterij, gelijk er reeds tijdens de
Fransche overheersching eene gevestigd was geweest. Nu zoowel de stoeterij als het
kasteel zijn verdwenen, heeft Borculo voor den vreemdeling niet veel aantrekkelijks
meer. 't Won daarentegen de spoorwegverbinding met de groote verkeermiddelen in
Gelderland en Duitschland en de tramlijn over Lochem naar Deventer.
Hebben wij ons in den geest eenigen tijd te Borculo opgehouden, de hoofdplaats
der aloude heerlijkheid had ook wel aanspraak op een woord ter gedachtenis van
haar verleden, zoo zij die al niet meer kan laten gelden op een bezoek.
Wij zijn inmiddels weêr verder gestoomd, de Berkel over, de lagere velden van
haar stroombed met hun elzen en wilgen door. De grond wordt weêr hooger, zandiger.
Hij draagt weêr dennen en eiken, de haver staat er op schoven en de boekweit bloeit
er nog hier en daar op de akkers, door hakhoutboschjes afgewisseld. Er komen knappe
boerderijen voor den dag met roggeschelven en hooibergen. Allengs boschrijker
wordt de landstreek. Daar vertoonen zich statige eikenlanen, een fraaije Roomsche
kerk, een andere torenspits in het groen. De trein houdt stil en wij stijgen uit in de
nabijheid van 't ons zoo welbekende R u u r l o .
De spoorbaan snijdt de eikenlaan, die het kasteel aan het dorp verbindt en loopt
dan langs den zoom van het wilde bosch, dat er gelukkig niets van zijn woudpracht
door behoefde te verliezen. Digt bij de laan is het station en daar wij een paar uur
tijd hebben, kunnen wij ons 't genot van het terugzien van enkele schoone plekken
veroorloven.
Reeds sedert eenige jaren is het hotel van h e t W i t t e p a a r d verplaatst naar
het punt, waar eertijds een oude, vervallen en gesloten herberg, h e t w a p e n v a n
R u u r l o , stond. Een nieuw, ruim logement werd er gebouwd en, evenals te Vorden,
blijft
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het den ouden roem handhaven. Des zomers is er geen kamer onbezet, of niet reeds
lang vooruit besproken. Bij vernieuwing treft ons het heerlijke bosch, door zijn woeste
partijen, door de grillige vormen der stammen en takken van zijn digt opeengedrongen
hout, door het forsche struikgewas, dat in weelderigen overvloed den bodem alom
overdekt. Het komt ons echter voor, dat het iets van zijn wilde, romantische
schoonheid verloren heeft. De breede paden zijn meer onderhouden, het doode hout
schijnt meer te worden weggenomen. Het is wat opgeknapt, en in zoover is de indruk
niet zoo sterk en zoo diep meer als voorheen. Toch blijft het een heerlijk bosch.
Even heerlijk blijft de lange, plegtige laan tegenover het kasteel, waarheen de
zandweg tusschen de velden ons leidt. Deftig en vorstelijk is zij nog steeds, met haar
rijen van hooge, slanke stammen en haar indrukwekkend loofgewelf. Het kasteel
zelf vinden wij nog onveranderd, maar het park staat niet meer open voor ieder, die
zich daartoe aanmeldt. Wel roept nog altijd de schel bij de slotbrug den huisknecht
te voorschijn, maar hij onderrigt ons, dat wij ons bij den tuinbaas om geleide moeten
vervoegen. Ook hier is misbruik gemaakt en baldadigheid gepleegd en met de
vrijgevigheid, waarmede het park was opengesteld, is 't gedaan. De tuinbaas is
overigens een beschaafd en welwillend man. Hij vestigt onze aandacht op menig
kloeken boom en met name op een zware, eigenaardige gegroeide beuk in een gedeelte
van den lusthof, waar wij anders welligt niet zouden gekomen zijn. Tegenover de
oranjerie vinden wij een groot marmeren bekken, blijkbaar van de oude tuinversiering
afkomstig, voor eenigen tijd uit den grond te voorschijn gebragt. Met genoegen zien
wij de oude, vriendelijke tafereelen nog eens weêr en welvoldaan scheiden wij van
het liefelijk Ruurlo, als straks de trein ons naar 't niet minder welaangename Vorden
voert.
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Bij het verlaten van 't station te Vorden treft ons terstond het ruime, vrolijke gezigt
over de bouwvelden op het drop met zijn fraaije torenspits en den houten korenmolen,
die een weinig meer op den voorgrond staat, als een officier voor de compagnie op
de parade. Bij het dorp, grootendeels in het groen verscholen, sluit zich aan de eene
zijde 't geboomte van d e D e k a n y , aan den anderen kant, op wat grooter afstand,
het bosch van het kasteel, terwijl overigens een kring van houtgewas het fraaije
landschap insluit. De zandweg tusschen het station en het dorp, die ons niet ver van
het logement en de kerk aan 't begin der dorpsstraat brengt, is spoedig afgelegd en
door een paar welvarende zijstraten bereiken wij den ouden Zutphenschen weg, een
breed, zeer zwaar zandspoor, aanvankelijk zonder eenig lommer, tusschen uitgestrekte,
door boschjes begrensde akkers. Dit open gedeelte is in den zomer lang genoeg en
moeijelijk genoeg te betreden, om met verlangen te doen uitzien naar wat koele
schaduw en een hard voetpad. Met groote blijdschap begroeten wij dan ook de lange
eikenlaan, wier bladerendak de zonnestralen afweert en die ons tot in de nabijheid
van het huis H a c k f o r t haar verkwikking kan blijven aanbieden, tenzij wij door
een landhek den smallen eiken- en elzensingel willen opgaan, om langs de beek met
haar ruigbewassen oevers meer regtstreeks op het kasteel aan te komen. Houden wij
de laan, dan moeten wij linksaf de breede eikenlaan inslaan, waardoor zij wordt
gekruist. Aan die zijlaan, den weg naar Baak en Steenderen, een paar minuten van
het kruispunt, ligt het oude huis. Een ruim grasveld, behoudens een ouderwetsche
pomp en een' zonnewijzer ledig en verlaten, scheidt het van het indrukwekkende
boschplein, waaruit de weg tusschen een aanzienlijke boerenhofstede en den
Hackfortschen watermolen met een steenen brug over de beek voortloopt. Er staan
prachtige zware en hooge beuken en eiken op het plein, al zijn er bij, wier top reeds
gestorven is. Schoone, slanke, gewone en bruine beuken rijzen met majesteit op
nevens de heerenhuizinge. Kloeke stammen wassen in overvloed in het bosch aan
de overzijde der beek, die langs het slotterrein voort-

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

291
stroomt. Schilderachtig ligt de oude watermolen bij de begroeide kolk, bij het hooge
hout met zijn krachtig groen, waartegen de blaauwgrijze wilg zoo helder afsteekt.
Fraaije accasia's mengen hun fijn gebladert met de donkere kroonen der forsche
eikengroepen achter het huis, waar een groote weide zich uitbreidt, door statige lanen
omzoomd, verlevendigd door bonte runderen, terwijl het blinkend geel eener hooiberg
daarginds de ernstige tinten van het eikenloof afwisselt.
Daar is nog veel schoons bij den Hackfort, veel, wat getuigt, dat het eens een edele
bezitting was, veel ook, wat het weêr tot een verblijf, een aanzienlijk geslacht waardig,
zou kunnen maken. Daar bestaan dan ook, naar ons verzekerd wordt, plannen om
het gebouw weêr in bewoonbaren staat te brengen en in verband daarmede, den
aanleg van het omringende terrein krachtig ter hand te nemen. Er is veel van te maken,
maar er is ook veel aan te doen. Het huis is overigens in zijn tegenwoordige gedaante
nog geen volle eeuw oud. Volgens een opschrift in een' steen is ‘Hakfurt Anno 1586
in den grond verbrand, Anno 1598 door Burchhart van Westerhout weêr opgebouwd
en Anno 1788 herbouwd door Borchhart Frederik van Westerholt.’ Vooral de
voorgevel draagt dan ook een' tamelijk modernen stempel, terwijl ook de wit
gepleisterde achtergevel er meer vervallen dan antiek uitziet. Uit het einde der 16de
eeuw kan echter de lage, ronde toren, die tegen een klein zijgebouw aan de achterzijde
leunt, zijn overgebleven.1 Grachten heeft het huis niet meer, gelijk de beide
voorpoorten, die zeker ook wel door grachten beschermd waren, bij de herbouwing
in 1788 werden weggebroken. Een paar vazen met wapens en de leeuwen met schilden
in de klaauwen,

1

Op de afbeelding in de W a n d e l i n g e n d o o r N e d e r l a n d , 2de deel tegenover bl.
129, heeft deze toren een plat boven het klokvormige dak. Zij is genomen naar een teekening,
door mij voor omstreeks 25 jaar t.p. gemaakt. Er staat nu een lantarentorentje op, in denzelfden
trant als dat op den toren aan den voorgevel. Volgens ontvangen inlichting is 't er in het jaar
1864 op geplaatst.
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bij de trappen naar den hoofdingang, zijn blijkbaar van het vorige huis afkomstig.
In de oorkonde van 1324, des Saterdags na Pynxten, waarbij Willem van
Bronckhorst en Johanna, syn wyf, met hun drie zoonen, het goed to Hacvorde en
alles wat daartoe behoort, uitgenomen de eigen lieden, die er toe behooren, zooals
het toen ten Zutphenschen regte in leen werd gehouden door Gerard Hoynct, aan
J a c o b v a n d e r We e l l e n verkoopen, wordt van geen huis gesproken. Mogelijk
heeft de nieuwe eigenaar er een gebouwd en er den naam van aangenomen. In 1392
was er althans een huis, met voorburgt en vesten, waarmede J a c o b v a n
H a c k f o r t werd beleend. De bezitting is nu reeds een drietal eeuwen het eigendom
van het adellijke geslacht v a n We s t e r h o l t , sinds B o r c h a r d , de herbouwer
van het in 1586 verbrande kasteel, gehuwd was met de erfdochter der R a e s f e l d s ,
aan wier grootvader het na 1557 door huwelijk met J a c o b a v a n H a c k f o r t
gekomen was. Ook als familiegoed, sedert 1324 nooit verkocht, verdient de aloude
heerlijkheid in eere gehouden te worden.
De D e k a n i j , de woonplaats van Vordens burgemeester, den heer J.H. Gallée, was
waarschijnlijk van ouds een kerkegoed. Eene der drie vikarijen in de kerk aldaar
droeg den naam van ‘d i e D e c a n i e .’ Ten jare 1796 werd de bezitting door de
toenmalige regering in perceelen geveild en het huisperceel door den oudoom van
den tegenwoordigen eigenaar gekocht.
Een weg achter het kerkgebouw, langs eenige huizen van het dorp, brengt ons
spoedig bij een groote, door hagen ingesloten en van kloeke linden omzoomde weide,
waar forsche eiken in volle majesteit prijken bij een draaihek, dat tot een voetpad
den toegang geeft. Dit voetpad leidt naar het fraaije park bij het eenvoudige, deftige,
in 1832 nieuw gebouwde roodsteenen heerenhuis en den stal daarnevens. De
wandeling is er vrij en al is het terrein niet zeer uitgestrekt, de ingezetenen en gasten
van Vorden hebben
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reden, om de welwillendheid des burgemeesters hoog te waardeeren, waardoor hun
mede een deel van 't genot wordt vergund, ruimschoots te smaken te midden van het
smaakvolle plantsoen, met zijn schoon geboomte, zijn rijke bloembedden, zijn fraaije
waterpartij en zijn verscheidenheid van uitzigten op de weiden voor en achter het
huis, op de boschjes, die hen omringen en het dorp met zijn hooge torenspits. Het
houtgewas vooral is er schoon van vorm en vertoont de rijkste afwisseling van tinten.
Wij zien er hooge, slanke abeelen met hun prachtige, regte grijswitte stammen,
donkere bruine beuken, accasia's, eiken, eschdoorns, platanen, kastanjes, fijne sparren
van allerlei soort; een schoone treurbeuk, velerlei heester- en siergewas, en blanke
waterleliën bloeijen in den vijver, terwijl alles getuigt van een zorgvuldig onderhoud,
gelijk het voegt aan de bewoonde huizinge in de onmiddellijke nabijheid van het
welvarende dorp.
Op omstreeks een half uur afstand ten N. van Vorden, in de buurschap Ve l d w i j k ,
ligt het kasteel d e B r a m e l en aan de daaronder behoorende bosschen en landerijen
grenzen die van het landgoed h e t E n z e r i n k , beiden thans in het bezit van Jhr.
J.F. S t o r m v a n 's G r a v e s a n d e . In een houtrijke landstreek gelegen en prijkende
met trotsch en zwaar geboomte, zijn zij het waard, dat ook naar dezen kant van
Vordens schoonen omtrek de schreden des wandelaars zich rigten. Reeds sedert
eeuwen als leenen van het Vorstendom Gelder en Graafschap Zutphen bekend, hebben
zij bovendien een lang, zij 't dan ook niet belangrijk verleden. De namen van
aanzienlijke geslachten zijn er aan verbonden en de hen betreffende leenregisters
leveren, als alle oude stukken van dien aard, hun bijdragen tot de kennis van
familieverbindtenissen, van zeden en gebruiken, van plaatselijke bijzonderheden,
voor den geschiedvorscher dikwijls welkom, als lichtstralen, die duistere punten
kunnen verhelderen, als schakels, die de afzonderlijke stukken van een keten aaneen
hechten kunnen.
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Wij luisteren eenige oogenblikken naar wat ons de leenregisters omtrent den Bramel
te verhalen hebben, terwijl wij den weg derwaarts opwandelen. De spoorbaan moeten
wij niet ver van het stationsgebouwtje oversteken en dan leidt ons de zandweg langs
akkers en weiden, langs boerderijen en bouwgronden, langs eiken en elzen, langs
rijk met varens begroeide sloot- en greppelkanten, door een vriendelijk, maar niet
bijzonder opmerkelijk landschap, tot aan een punt, waar hij tegen een' akker stuit en
zich in twee armen verdeelt, als een stroom om een eiland, terwijl een laan in
westelijke rigting zich afwendt. Die laan gaat weldra weêr de spoorbaan over en
komt op den straatweg naar Zutphen uit. Hadden wij den naasten weg van Hackfort
gekozen, dan waren wij van daar op dit kruispunt aangekomen. Den linkerarm der
baan moeten wij volgen. De andere zou ons naar h e t E n z e r i n k brengen.
't Is een vrij zware zandweg, een paar malen door fraaije lanen met groene
grasgronden gekruist, hier en daar door eiken en berken omzoomd, of langs akkers
en dennenboschjes voortloopend. Bij een der woningen merken wij een rij van zware
berken op. Wij kunnen wel rondzien, al laten wij 't verleden van het landgoed onzen
geest voorbijgaan.
‘De hof toe Bramel’ schijnt oorspronkelijk het eigendom te zijn geweest van een
dier geslachten van vrije grondbezitters, die wij nog in de 14de eeuw in niet geringen
getale in de Graafschap aantreffen en die voor en na hunne allodiale goederen tot
leenen maakten, ‘ten Zutphenschen regte’, waardoor ook de opvolging in het leenbezit,
bij ontstentenis van zonen, aan de dochters gewaarborgd werd. De tienden uit de
erven g r o o t en k l e i n B r a m e l zijn altijd allodiaal gebleven. H e n d r i k v a n
B r a m e r e n komt het eerst in 1410 in de leenregisters voor, als erfgenaam zijns
vaders G e r r i t . Hij liet het goed bij zijn' dood in 1465 aan zijn' zoon G e r r i t , die
met Machteld, een dochter uit het aanzien-

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

295
lijke geslacht I J z e r e n , was gehuwd. Deze Gerrit van Bramele zegelde in 1470 met
een' kraaijenden haan. Zijn vrouw gebruikte het zegel van haar' broeder A n d r i e s .
Hij vernieuwt den eed 3 Oct. 1473 aan hertog Karel van Bourgondië, maar wordt
reeds spoedig opgevolgd door zijn' zoon H e n d r i k , die 23 Aug. 1475 wordt beleend.
Daar hij uitlandig is, vernieuwt zijn oom H e n d r i k I J z e r e n voor hem aan
Maximiliaan van Oostenrijk den eed. Persoonlijk doet hij 't in 1493, toen Karel van
Egmond den hertogszetel beklommen had, en in 1520 verzet hij uit zijn goed de som
van 300 goudguldens, in 7 jaren te lossen, bij verlies des leens. 't Is hem niet gelukt,
de schuld af te lossen, en ook zijn zoon L a u r o n moet hem spoedig in den dood
zijn gevolgd. Reeds 25 Aug. 1522 wordt A n d r i e s v a n B r a m e l als erve zijns
broeders Hendrik beleend. Twee jaren daarna was ook deze gestorven. Hij liet twee
kinderen na, M e c h t e l d en W i l l e m . Op de dochter ging het leen in 1524 over,
terwijl Willem 27 Nov. 1535 ‘als erve zijner zuster Mechteld’ werd beleend. Was
deze Willem welligt een basterdzoon? 't Is althans vreemd, dat niet hij, maar de
dochter in het leen opvolgde en zijn zoon A n d r i e s , destijds waarschijnlijk nog
onmondig, gansch van de erfenis werd uitgesloten. Immers, in 1538 was het goed in
't bezit van J u t t e , conventuale te Isendoorn, ‘bij makinge van haar nicht Mechteld
en als erve haars broeders Henrik en syns soons Lauron.’ Willem had dus wel van
zijn zuster geërfd, terwijl zij toch bij testament haar tante ten koste van haar' broeder
bevoordeeld had, en haar' broederszoon was voorbij gegaan. Of kan in die dagen van
godsdiensttwist ook de religie in het spel zijn geweest? Hoe het zij, J u t t e v a n
B r a m e l transporteerde het leen den 14den Sept. 1538 op iemand van een andere
familie, op zekeren L e n z o Ve e r , die in 1544 nog in het onbetwist bezit was. Toen
keizer Karel ook Gelre en Zutphen bij zijn erflanden gevoegd had, hernieuwde hij
den eed aan den nieuwen landsheer. Eerst in 1551 schijnt zijn regt bestreden te zijn
geworden. Althans in dat jaar, den 26sten Mei, liet Andries, de zoon van Willem van
Bramel, zich beleenen ‘tot qualificatie om zijn nicht (tante?) te vervolgen tegen den
bezitter
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Lenzo Veer.’ Maar blijkbaar werd hij in het ongelijk gesteld, want dezelfde Lenzo
Veer vernieuwde in Juni 1556 den eed aan koning Filips. Lenzo's zoon W i l l e m
volgde hem in 1588 ‘als erve zijns vaders’ op. Dat deze nieuwe Heer geen' vrede
had met de nieuwe orde van zaken, kan welligt blijken uit zijn verzoek om uitstel
van den eed, toen in 1581 de Spaansche koning ook door Gelderland en Zutphen
was afgezworen. Dit uitstel werd hem den 16den October van dat jaar geweigerd. Hij
schijnt tot omstreeks 1600 geleefd te hebben en liet een' onmondigen zoon,
L a u r e n s , na, wiens moeder J o h a n n a v a n C u e n d e r of K u i n r e in dat jaar
uitstel verkreeg van den eed, totdat hij meerderjarig zou zijn geworden. Dit was
waarschijnlijk 't geval in het volgende jaar, toen hij zelf den eed aflegde. Hij is eerst
gehuwd geweest met C h r i s t i n a B a r k , dochter van A r e n t en en A n n a
B e n t i n k , vervolgens met G e r a r d a v a n d e r C a p e l l e n , Thomas dochter.
Uit dit huwelijk bleef bij zijn' dood in 1626 een onmondige zoon, W i l l e m , achter,
die zelf in 1636 den eed kon afleggen en 18 Augustus 1656 het leen belastte ten
behoeve van het oude en nieuwe gasthuis te Zutphen.
Sedert kreeg de Bramel nieuwe eigenaars. Provisoren van het gasthuis droegen
het leen over aan J o h a n v a n H a s s e l t , wiens zonen Dr. W i l l e m en J o h a n
er na hem achtereenvolgens in 1692 en 1719 mede beleend werden, gelijk Johans
zoon, J o h a n C o e n r a a d , in 1740. In 1797 vinden wij J a n t e n B e h m
We n t h o l t , in 1804 J o h a n F r e d e r i k N e r i n g B ö g e l en nog in hetzelfde
jaar G e o r g e F r e d e r i k K u m m i c h in 't bezit van het landgoed, dat in 1825
door Jhr. C a r e l J a n J u l i u s S t o r m v a n 's G r a v e n s a n d e werd gekocht
van de moeder en erfgename des vorigen bezitters, die in 1812 overleden was. Allengs
werd het door aankoop van omliggende boerenerven vergroot, o.a. met het goed
Te g e r d i n k , leenroerig aan den huize B e r g en dus welligt nog een der oude
bezittingen der eerste Heeren van Zutphen.
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Wij zijn inmiddels de huizinge genaderd. Een bepuinde oprijweg wendt zich derwaarts
af, aanvankelijk tusschen dennen en hakhout. De zandweg loopt regt door in de
rigting van het bosch en daar voor ons rust het oog op een schilderachtig landschap.
Een zware beuk rijst er fier en krachtig uit het houtgewas op en tegen het volle,
donkere loof van haar kloeke kroon teekent zich het sierlijke groen eener slanke berk.
Aan haar' voet breidt het korenveld zich uit, half verborgen achter wilgen en struiken,
en op den achtergrond golven de stoute lijnen van het hooge geboomte, tegen welks
ernstige tinten het rieten dak en de hooiberg eener boerderij uitkomen. Wij zien, dat
wij in de aan schoon gevormd hout zoo rijke landstreek weêr een overvloed van
forsche stammen mogen verwachten, gelijk er in den omtrek van Vorden op de
landgoederen zoovelen worden gevonden. Maar wij vervolgen vooreerst den wilden,
aantrekkelijken zandweg nog niet. Straks zullen wij het bosch binnentreden. Wij
volgen de aanwijzing, die ons het zijspoor als den ‘oprid naar den Bramel’ doet
kennen en komen nu weldra te midden van een ruim, open terrein tusschen
korenakkers, waaruit hier en daar breed getakte boomen zich verheffen en waar ook
het deftige, vierkante roodsteenen huis met zijn spitsje boven den ingang en zijn
koepeltorentje op het hooge leijen dak zich vertoont. Het ligt in een gracht, gelijk de
smaak van het voorgeslacht voor dergelijke aanzienlijke landhuizen eischte, ook toen
de zorg voor de veiligheid het niet meer vorderde. De bouwhuizen en stallingen, die
eertijds wel naar ouden trant aan weerszijde van het voorplein zullen hebben gestaan,
zijn nu meer terzijde verplaatst. Op het nog steeds door twee ophaalbruggen aan de
woning en den oprijweg verbonden en met plantsoen, gras- en bloemperken versierde
plein, prijken drie eerwaardige linden, die een' achtkantigen steenen koepel
overschaduwen, en een tweetal zware bruine beuken. Krachtig en ernstig treedt het
ouderwetsche huis te midden van het kloeke houtgewas te voorschijn.
Ook het inwendige van het kasteel, waar wij met gulle
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Geldersche gastvrijheid worden ontvangen, beantwoordt aan zijn uitwendig
voorkomen. Een zeer groote vestibule beslaat de geheele diepte van het gebouw
tusschen de beide aan den achtergevel uitspringende vleugels en is smaakvol met
antieke meubels en jagttrofeën versierd. Aan de eene zijde liggen achter elkander
twee fraaije zalen, ruime vertrekken, in den stijl der 17de eeuw gemeubeld en met
een groot aantal portretten, hoofdzakelijk van aanzienlijke personen uit Friesche
geslachten, afkomstig uit de familie der moeder van den tegenwoordigen eigenaar,
A n n a M a r i a v a n P o p p e n h u i z e n . Een veel naauwkeuriger onderzoek, dan
wij er bij ons bezoek aan den Bramel aan wijden kunnen, zou noodig zijn om te
beoordeelen, in hoever deze verzameling om kunstwaarde, of voor de historie en de
kunstgeschiedenis van Friesland belangrijk mag worden genoemd.
Aan den anderen kant der vestibule vinden wij een paar kamers en den trap naar
de bovenverdieping, benevens den ingang van de keuken, in het sierlijke
achtergebouwtje, tot voor eenige jaren een onaanzienlijk uitbouwsel, naar 't ontwerp
van den eigenaar zelven in den stijl der 16de eeuw gerestaureerd en opgetrokken. Met
zijn ronde deur, zijn kruisvensters en trapgevels, ook door de kleur der steenen, sluit
het zich zeer goed bij het hoofdgebouw aan en maakt het inderdaad den indruk van
een oud bouwwerk, in verband met de hooge, strenge muren van den met klimop en
wilden wingerd begroeiden achtergevel. Ook de studeerkamer, die de verdieping
boven de keuken inneemt, is betimmerd en gemeubeld in een' stijl, die zeker vrij wat
beter bij een dergelijke ouderwetsche huizinge voegt en het oog vrij wat aangenamer
aandoet, dan de afschuwelijke gebloemde, gestreepte of geruite behangsels, de harde
groene of geele lambrizeringen, zolderingen en luiken, die wij als overblijfsels uit
de eerste helft onzer eeuw in zoo menig landhuis of havezathe hebben aangetroffen.
Een bezoek aan de ruime kelders overtuigt ons van den degelijken, soliden bouw
van het huis en van het torentje op het hooge dak overzien wij het fraaije en
vriendelijke landschap
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met zijn tuinen en bosschen, zijn akkers en weiden, in wier midden het deftige gebouw
is gesticht.
Achter het huis ligt een ouderwetsche tuin, door hooge muren ingesloten en
omringd door een gracht, wier kanten met sierlijke varens rijk zijn begroeid, even
als de wallen der watering langs den moes- en bloemhof naast het kasteel en achter
den stal, waar wij een nette oranjerie en fijne heesters en gewassen, waaronder een'
zeldzamen kruisdoorn, aantreffen, terwijl bij den stal een schoone bruine beuk, een
statige, breed vertakte linde en ander kloek geboomte de aandacht trekken.
Rondom deze terreinen, gezamenlijk door een vierdubbele gracht omgeven, breidt
het bosch aan drie zijden zich uit, een groote weide met schilderachtig rood- en
grijsbont vee omvattend. Er wassen op de breede singels, in de lange lanen, langs
den zoom der weide, aan de lommerrijke slingerpaden forsche eiken, slanke sparren
en dennen, beuken van opmerkelijken omvang, en al is er ook vrij wat hout, dat zijn'
vollen wasdom nog niet heeft bereikt, een wandeling door het bosch van d e n
B r a m e l , waar vrije toegang is vergund, zal de zomergasten van Vorden niet
onvoldaan laten.
Opmerkelijk om zijn wilde schoonheid is vooral het overschot van een oud bosch,
eenigszins afgezonderd aan de andere zijde van den zandweg langs het bosch van
den Bramel zich verheffend aan den zoom van een nieuw larix- en hakhoutplantsoen,
dat vooralsnog vooral om zijn' rijkdom aan hooge varens bezienswaardig is. De
boschstrook is niet zeer breed en nog veel minder diep, maar zij vormt een uitnemend
fraaije partij met haar' prachtig begroeiden grond, haar zware sparren-, eiken- en
beukenstammen, haar statige loofgewelven; en het forsche beukenpaar F i l e m o n
en B a u c i s , aan het voorportaal van den ernstigen woudtempel een eenvoudige
zitbank overschaduwend, bekleedt wel onder het schoone geboomte van Vordens
houtrijken omtrek een eereplaats.
Aan het landgoed d e n B r a m e l grenst de bezitting h e t E n z e r i n k , sedert
1875 mede aan Jhr. J.F. S t o r m v a n 's G r a v e s a n d e behoorende, thans verhuurd
aan en bewoond
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door den baron v a n H a r d e n b r o e k v a n B e r g a m b a c h t . Ook het Enzerink
is een van ouds bekend goed. Het komt zelfs bijna een eeuw vroeger dan de Bramel
als een leen van het vorstendom Gelder en graafschap Zutphen ten Zutphenschen
regte voor. In 1326 was H e n d r i k G u i t k i n k er mede beleend. Sedert was het in
handen der aanzienlijke geslachten K r e y i n c k en I J z e r e n , Va n
Vo o r t h u y s e n en Va n d e r C a p e l l e n , d e S m e t h en A m p t i n c k , Va n
E g u m en D o r e s l a a r , S t a r i n g en Ve r H e u l , H a r m s e n , Va n P a n h u y s
en W i l b r e n n i n c k , totdat het aan den tegenwoordigen eigenaar overging.
Bijzonderheden zijn er overigens niet van bekend en de lijst der leenheffers moge
eenige bijdragen leveren, voor de geslachtkunde van belang, zij bevat alleen namen
en jaartallen, maar heeft ons niet, als die van den Bramel, van familieverhoudingen
en twisten te verhalen, of ons staatkundige verwikkelingen te herinneren.
Het bosch van het Enzerink heeft op verre na niet het kloeke en statige hout, dat
het naburige landgoed siert. 't Is grootendeels nog jong en schraal, maar 't ontbreekt
er toch aan krachtig opgroeijende eiken, beuken en dennen niet. Aan den zandweg
langs zijn' zoom - d e n Ve r H e u l s d i j k - prijken dennen van aanmerkelijke hoogte.
Een zeer fraaije, zeldzaam zware berk verdient wel de aandacht, evenals de
eerwaardige ceder in het plantsoen bij de kleine ronde waterkom, waar langs alligt
het slingerend pad den wandelaar leiden zal. Hoe meer wij het huis naderen, des te
ouder en forscher wordt het geboomte. Bij den stal zien wij schoone, oude linden in
al hun gratie en majesteit. Hier en daar rijzen trotsche boomgroepen op, uit en rondom
het groote grasperk vóór de huizinge en colossale, zonderling in elkander gegroeide
hagebeuken staan nevens en in de uitgestrekte weide, waarop zij het uitzigt heeft.
Het heerenhuis, gesticht door Jonkheer v a n P a n h u y s , die in 1835 de bezitting
had gekocht, is een sierlijk, modern gebouw met een rond uitbouwsel in het midden
van het deftige front en gunstig vertoont het zich tusschen het hooge, veelsoortige
hout.
Voor Nimrods moeten de uitgestrekte velden en in de digte
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bosschen der beide landgoederen een prachtig jagtterrein opleveren, daar blijkens
de prenten, die wij in het zand zien gedrukt, ook het edele wild er niet ontbreekt.
Een breede zandweg, gelukkig met een goed onderhouden hard voetpad er naast,
leidt ons langs hagen en weiden, bouwvelden en akkermaalsboschjes terug tot den
driesprong, waar wij weêr op ons reeds bekend terrein aankomen, en van waar wij
in weinig tijds het station bereiken. Hier kunnen wij onzen togt geëindigd rekenen.
Voor wie zijn wandelingen in den omtrek verder willen uitstrekken, zijn er achter
de bosschen van den Bramel en het Enzerink fraaije schilderachtige zandsporen en
binnenpaden te vinden in de rigting van Zutphen, of naar den W i l d e n b o r c h , naar
B a r c h e m en L o c h e m , of naar A l m e n . Wij dwalen echter ditmaal zoover niet
af. Welvoldaan over het ons van ouds bekende, dat wij weêr zagen, en het nieuwe,
dat wij leerden kennen, scheiden wij nu van Vordens liefelijke omstreken.

Aanteekeningen.
Na het in het licht verschijnen van afl. 8 (S a n d p o o r t - Ve l z e n ) is mij
medegedeeld, dat op het terrein der voormalige overplaats van T h o r n weêr een
heerenhuis zal worden gebouwd en deze buitenplaats dus niet geheel zal zijn verloren
gegaan.
Jhr. B o r e e l v a n H o o g e n l a n d e n is bij vergissing Ve l z e n s burgemeester
genoemd, - 't moet zijn: van C a s t r i c u m .
R o s e n s t e i n is 4 bunders groot, en dus grooter dan ik (op gezag van v.d. A a )
had opgegeven. De plaats, thans het eigendom van Mr. H.A. G r o o t e , die het huis
belangrijk vergroot en verbeterd heeft, prijkt met fraai geboomte en met een
aanzienlijke plantenverzameling. Het hek zal zwart gelakt worden en zoo zal
Rosenstein, daardoor niet meer overschitterd, weêr in zijn eenvoudiger vriendelijke
schoonheid gewaardeerd kunnen worden.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

302
Over R u u r l o en Vo r d e n is uitvoeriger gehandeld in het 2de deel der eerste uitgave,
in het deeltje G e l d e r l a n d e n O v e r i j s e l der tweede en derde. Wie in de
N i e u w e Wa n d e l i n g minder vinden, dan zij zoeken, gelieven zich te herinneren,
dat hier slechts iets ter aanvulling gegeven wordt.
Omtrent de bezitters van d e n B r a m e l en h e t E n z e r i n k ontving ik van Jhr. Storm van
's Gravesande de volgende opgaven:
Den Hof toe Bramel met sinen toebehoren Gelegen in het Kerspel te Vurden tot Zutphenschen
rechten.
Geëerfd van.
Ao. G e r r i t v a n B r a m e r e n op syn zoon.
1410. H e n d r i k v a n B r a m e r e n Ao. 1410.
1465. G e r r i t v a n B r a m e l ontfinck dat goet tot Bramel gelijck hem dat van synen vader
Hendrik van Bramel angestorven is Ao. 1465. Idem vernyt eedt 3 oct. 1478.
Gherit van Bramele en Machteld IJzeren Tonis dochter verkoopen 1470 eenige goederen in
Lochem; hy zegelde met een kraaijenden haan, haar broeder Andries leent haar zijn zegel.
(Zutph. arch.)
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NB. Volgens Geneal. van der Capellen is Gerhardina van der Capellen dochter van
Thomas en zyne 1ste vrouw Christine Bark, eene dochter van Arent en An Bentink,
gehuwd met Laurens Veer Willemsz. ex Johanna van Kuinre.
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J a n t e n B e h m We n t h o l t en M a r i a L o u i z e P a l a i r e t Ehel. laten
registreren een geregtelyk transport dd. 27 Juny 1797 ten haren behoeve gedaan en
uithoofde van dien dit leen ten haren naam overteekenen 28 July 1797. Uxor Johanna
Helena van Hasselt dr. van Johan Coenraad en Arnoldina Lucretia Wentholt. (Eerste
vrouw van J.t.B.W.?)
J o h a n F r e d e r i k N é r i n g B ö g e l en M a r i a E l i s a b e t h H u d s o n Ehel.
laten registreren een geregtelyk transport van den Hof toe Bramel met de daarby
onderhorende Hoven, Landeryen, plantagien, Opgaande Bomen en akkermaals
Bosschen, voorts de Erven Groot en Klein Bramel met derselver Bouw en
Weydelanden, plantagien en akkermaals Bosschen, voormaals Leenroerig aan den
Hove Provinciaal van Gelderland, u i t g e z o n d e r d d e T h i e n d e , welke Allodiaal
is, en dus niets van allen uitgezonderd met zyn lusten en lasten in den Schotampt
van Zutphen Kerspel Vorden gelegen, dd. 16 April 1804 door J.R. Ten Behm Wentholt
en M.E. Palairet Ehel. ten hun behoeve gepasseert dd. 25 April 1804 en laten uit dien
hoofde dit leen op hunnen naam overteekenen eodem anno. Hy koopt Ao 1804 het
goed Tegerdink in het Kerspel Vorden Buurschap Veldwyk kennelyk gelegen aan
den huize Berg met en benevens de Tiende tot Warninck voormaals ten Zutphenschen
rechten leenroerig, van den Heer A.P.R.C. Baron van der Borch tot Verwoeld en
deszelfs Ehevrouw P.J.H.G. Sloet.
G e o r g e F r e d e r i k K u m m i c h J r . laat registreren eene acte van transport
van den Hof toe Bramel - twee boeren erven Groot en Klein Bramel - mitsgaders de
Capittel tiend, so te voren uit Groot en Klein Bramel getrokken en nu met den
Eigendom dier goederen geconsolideert is in den Schout Amdte van Zutphen voormaals leenroerig aan het gewezen Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen,
uitgenomen de voorn . tiend welke Allodiaal is; dan nog het Erve Te g e r d i n k bij
den Bramel gesitueert, aan den Huize Berg met en benevens de Tiend toe Warninck
voormaals ten Zutphenschen Rechten Leenroerig alsmede een Stuk Heyde grond
insgelyks by den Bramel gelegen. - dd. 3 Sept. 1804 door J.F. Nering Bögel en vrouw
Maria Elisabeth Hudson Ehel. ten zynen behoeve gepasseert en laat uit hoofde van
dien dit leen ten zynen name overteekenen.
M a r g a r e t h a U l r i c a A n d e r s e n We d . v a n G e o r g e F r e d e r i k
K u m m i c h (de Oude) erve haars zoons, voor 1812 overleden, verkocht den 20en
Dec. 1825 aan J h r . C a r e l J a n J u l i u s S t o r m v a n 's G r a v e s a n d e en
Echtgenoot A n n a M a r i a v a n P o p p e n h u i s e n het goed den Bramel, dat door
hen door aankoop van de boerenerven 't Gogoor, de Bukken, 't Hiempje enz.
aanmerkelyk vergroot werd, en sedert Julij 1860 is, ingevolge acte van scheiding,
het goed toegedeeld aan J h r . I m i l i u s F r e d e r i k S t o r m v a n 's
G r a v e s a n d e gehuwd met J o n k v r o u w e E r n e s t i n e A m o e n e S o p h i e
Baronesse van
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H e e c k e r e n v a n Wa l i ë n , oudste dochter van Willem Baron van Heeckeren
van Waliën en van Louize Ernestine Jeannette Gravin van Gronsveldt-Diepenbroek.
Het Erve en Goed Enserink met al syn toebehoren in de Graafschap Zutphen Kerspel
Vorden en Buurschap Veldwyk gelegen, aan den Furstendom Gelre en Graafschap
Zutphen, ten Zutphenschen regten leenroerig.
Ao.
1326.

Beleend:

1378.

M e c h t e l d , We d . v a n A n d r i e s
Kreyinck.

1381.

J o h a n K r e y i n k Andriesz.

1402.

Rense Kreyink.

1426.

M e c h t e l d K r e y i n k , huisvr. van
Herman van Mekeren.

1453.

Alfert Yzeren.

1506.

A e l t Y z e r e n Alferts zoon.

1513.

Wa l b u r g Y z e r e n Alferts dr.

1538.

E a d . huisvr. van Jan van Voorthuysen.

1569.

B e l e v a n Vo o r t h u y s e n huisvr.
van Evert van der Capellen.

1608.

B e l e v a n d e r C a p e l l e n , dr. der
voorgaende huisvrouw van Johan van
Voorthuyze.

1635.

G e r a r d i n e v a n Vo o r t h u y z e ,
dochter des voorgaande.

1690.

A n n a M a r i a S w a e f l i c h , gehuwd
met Seyno Ignatius de Smeth, erve van
hare grootmoeder Gerardina van
Voorthuyze.

1702.

E a d e m verkoopt dit leen Fred.
Amptinck.

1707.

F r e d e r i k A m p t i n c k verkoopt het
aan Herman van Egum.

1729.

Henriette Maria, Johanna
M a r g a r e t h a en A n n a G e s i n a
v a n E g u m , erfgenamen van hunnen
vader Herman.

Hendrik Geutkink.

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

1732.

W i l h e l m u s v a n D o r e s l a a r en
Henriette Maria van Egum
Ehel. beleend.

1766.

R u d o l p h J a n S t a r i n k beleend met
dit goed, gelyk het door doode van zijne
vrouw A n n a E l i s a b e t h v a n
D o r e s l a a r op haren zoon Jan Staring
en door overlyden van dezen laatsten op
hem is gedevoldeerd den 22 July 1766.

1787.

A n n a A l e i d a S t a r i n g , dr. van
Rudolph Jan uit zijn 2de huwelyk met
Anna Engeline Hazebroek huwde M r .
E v e r h a r d A l e x a n d e r Ve r H e u l ,
hy koopt in 1818 de erven 't klein
Wesselink en 't Hietveld, thans onder het
Enzerink behoorende, van de erven van
Mr. Jan Hendrik van Hasselt en vrouwe
Anna Hendrick van der Sluis.

1829.

Verkoopen hunne erfgenamen het goed
Enzerink, 't klein Wesselink en 't Hietveld
aan L a m b e r t u s H a r m s e n en
Hermina Woutera Hesselink ehel.
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1835.

Wordt het goed Enzerink verkocht aan
J h r. C o n s t a n t y n A r n o l d
Ernest Adriaan van Panhuys
gehuwd met v r o u w e E v e r d i n a
C h a r l o t t a Wy n a n d a S t a r i n g .
Zy bouwden het tegenwoordig daar op
staande heerenhuis.

1859.

Wordt het goed Enzerink verkocht aan
M r. Wi l t A d r i a a n
W i l b r e n n i n c k , gehuwd met vrouwe
Charlotte Elisabeth Louize
Marie Baronesse van
We s t e r h o l t t o t H a c k f o r t .

1875.

Verkoopt hy het goed Enzerink met de
daaronder behoorende erven het klein
Wesselink en 't Hietveld aan J h r .
I m i l i u s F r e d e r i k S t o r m v a n 's
Gravesande van den Bramel,
gehuwd met vrouw e E r n e s t i n e
Amoene Sophie Baronesse
v a n H e e c k e r e n v a n Wa l i ë n .

De wapens op het voorplein van Hackfort zijn die van We s t e r h o l t ,
gekwartileerd met B a h r , (welke bannerij in de laatste helft der 17de eeuw werd
aangekocht), van R e n e s s e v a n E l d e r e n en van het Duitsche geslacht v o n
Oer.
H e i n r i c h W i l h e l m v o n We s t e r h o l t , erfbannerheer en Heer tot
Scherpenzeel en Hackfort, huwde 1o. S o f i a v o n V i t t i n g h o f genannt S c h e l l ,
dochter van G i s b e r t u s en M a r g a r e t h a v a n B r e n e n , 2o. M a r g a r e t h a
E l i s a b e t h v o n O e r z u B r o e c k e , dochter van J o h a n n e s C a s p a r u s en
H e d w i g v o n S c h l i t z , genannt G ö r t z .
Uit het eerste huwelijk had hij een' zoon: B o r c h a r d G i s b e r t To n y ,
ongehuwd overleden.
Uit het tweede een' zoon en een dochter:
J o h a n F r e d e r i k To n y , erfbannerheer, Heer van Scherpenzeel en Hackfort,
geh. met S o f i a C h a r l o t t a gravin von Wa r t e n s l e b e n ; H e l e n a S a b i n a
B e a t a D o r o t h e a , geboren 13 April 1700, geh. met H e i n r i c h L u d w i g
freiherr v o n O e r z u L a n g e l a g e .
Joh. Fr. T. van Westerholt had o.a. een' zoon F r i d r i c h B u r c h a r d L u d w i g ,
erfbannerheer enz., gehuwd met M a r i a D o r o t h e a v a n L i n t e l o t o t d e
Marsch.
Hun zoon was de grootvader van den tegenwoordigen eigenaar B o r c h a r d , baron
v a n We s t e r h o l t , aan wien ik deze mededeelingen verschuldigd ben.
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Tusschen Arnhem en De Steeg.
(Klarenbeek en Rhederoord.)
Voor eenige nalezingen op vroegere togten tusschen de bloeijende hoofdstad van
Gelderland en het vriendelijke dorpje aan den ingang der trotsche Middachterlaan
ontbreekt het niet aan stof. Met hetgeen over die door de natuur zoo mild begunstigde,
door menschenhand zoo zorgvuldig verpleegde landstreek in verschillende
wandelingen is medegedeeld, was het onderwerp nog geenszins uitgeput, en ook na
dezen naoogst zullen er van den rijken akker nog halmen in overvloed ter verzameling
overblijven.
Onze keus voor heden wordt bepaald door het plan, om een bezoek te brengen aan
de bad-inrigting te L a a g S o e r e n , die wij van Dieren uit met den zeer onlangs
geopenden locaal-spoorweg bereiken kunnen, en van daar een tot dusver afgelegen,
maar thans door die spoorlijn toegankelijk gemaakt gedeelte der Veluwe te leeren
kennen. Onderweg wenschen wij gebruik te maken van de ons verleende vergunning
tot het bezigtigen van het schoone landgoed R h e d e r o o r d , waartoe ons bij een
vorige gelegenheid de tijd had ontbroken. Ook willen wij het dorp R h e d e n , op
eenigen afstand van den grooten weg gelegen, niet voorbijgaan. De vervoermiddelen
zijn in den laatsten tijd vermeerderd en ge-
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makkelijker gemaakt. Enkele treinen stoppen op verschillende punten van den weg
tusschen de oude stations, bij een villa, bij een logement, bij een' overweg. Een
stoomtram loopt bovendien tusschen Velp en Dieren, overal reizigers op hun verlangen
in- en uitlatend, terwijl Velp reeds sedert eenige jaren door een' paardentram aan
Arnhem verbonden was. Voor het gemak der bezoekers van Gelders lustwarande is
dus genoegzaam gezorgd. Zonder veel moeite en kosten kunnen zij zich laten brengen
ter plaatse, waar zij hun grooter of kleiner wandelingen willen beginnen en de
vermoeide vindt ligtelijk een gelegenheid, om zich huiswaarts te laten voeren.
Maar niet overal dampt nog het stoomros, niet langs elken weg strekt nog de ijzeren
tweelinglijn zich uit. Er zijn nog gedeelten genoeg in Arnhems omstreken, enkel
voor den voetganger toegankelijk, of waar althans nog als van ouds slechts het rijtuig
doorheen leidt. Het regte genot blijft nog altijd, te voet de bosschen te doorkruisen,
de heuvelen te beklimmen, de vergezigten te genieten. Wenschen wij, waar het noodig
is, de nieuw aangeboden gelegenheden tot sneller vervoer niet te versmaden, niet
aanstonds maken wij van tram of spoorbaan gebruik, om ons doel te bereiken. Ook
slaan wij, aan 't station te Arnhem aangekomen, den kortsten weg derwaarts niet in.
Den 24sten Mei 1886 werd de gemeente Arnhem door aankoop eigenaresse van
het Klarenbeeksche bosch. Niet zonder bezorgdheid hadden velen in den lande in
het begin van dat jaar de aankondiging gelezen, dat het welbekende, uitgestrekte
landgoed K l a r e n b e e k , met zijn heuvels en dalen, zijn bosschen en lanen, zijn
vijvers en beken, in 't openbaar zou worden verkocht. In welke handen zou het komen?
In die van sloopers misschien, die het hout zouden vellen, den grond voor
bouwterreinen en akkers aan den markt brengen? In die van een' rijke welligt, wiens
luim of belang hem zou nopen, de schoone, maar zoo digt bij een druk door
vreemdelingen bezochte, om de baldadigheid van sommigen harer inwoners beruchte
stad gelegen bezitting onverbiddelijk te sluiten? Of, zoo zij al voor 't publiek
toegankelijk
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bleef, zou toch de nieuwe eigenaar geen gebruik maken van zijn regt, om haar
productief te maken door de zware boomen te verkoopen en haar aldus van haar
uitnemend sieraad te berooven? Met eenige spanning werd de dag der veiling te
gemoet gezien. Daar kwam het berigt, dat de heer L u p s van Biljoen het huisperceel
met het afgesloten gedeelte had gekocht, maar dat Arnhems wakkere gemeenteraad
het bosch in eigendom had verkregen voor de stad, die hij vertegenwoordigde en het
schoonste van Klarenbeek voor het algemeen niet zou verloren gaan. Met groote
blijdschap werd het alom vernomen. Wat in de laatste jaren van Arnhem zelf was
geworden, was de waarborg, dat naauwlettende zorg en goede smaak ook voortaan
over Klarenbeek waken zou. En was tot dus ver dit bezienswaardig gedeelte van den
omtrek der stad nog niet opzettelijk door ons bezocht en behandeld, wij hebben nu
een aansporing te meer, om op onzen togt het Klarenbeeksche bosch te doorwandelen
en van onze zijde een eenvoudig maar welgemeend bewijs van waardeering te geven
voor de kloeke daad van het gemeentebestuur, dat zooveel duizenden aan zich heeft
verpligt.
Wij kiezen voor ons bezoek aan het Klarenbeeksche bosch den
A p e l d o o r n s c h e n weg. Korter is de R o z e n d a a l s c h e , die langs de vijvers
loopt, op korten afstand van de boschwachterswoning, of zelfs de H o m m e l s c h e ,
die tamelijk regt op de ‘steenen tafel’ aanschiet, gelijk er nog wel meer kunstwegen
of voetpaden derwaarts leiden. De Arnhemmers hebben het voorregt, dat zij in hun
wandelingen een rijke afwisseling kunnen brengen en dat elke weg zijn eigenaardige
bekoorlijkheid heeft. Die naar Apeldoorn, voorzoover wij dien volgen willen, brengt
ons vooreerst langs het prachtige S o n s b e e k , geeft ons voorts door zijn voortdurend
stijgen treffende vergezigten te genieten en brengt ons eindelijk door het bosch in
zijn geheele breedte.
Reeds spoedig na het verlaten van 't station, wanneer wij langs de O u d e
S t a t i o n s t r a a t zijn afgedaald, zien wij nevens ons den viaduct, waaronder wij
door gaan. Wij hebben dan op te letten, dat wij niet den Z i j p e n d a a l s c h e n weg,
evenwijdig met de beek en langs het front van het kasteel Sonsbeek, houden, maar
straks
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ons meer regts afwenden. Wij gaan daar over de beek, die zich door frissche groene
velden aan den voet der hoogten slingert en niet ver van de brug het rad van een'
schilderachtigen watermolen in beweging brengt. Het fraaije grijs-en-witte huis ligt
daar voor ons, op zijn' breeden, glooijenden heuvel, met de uitgestrekte gazons, de
trotsche boomgroepen en de schoone waterpartij, waardoor het alom in den lande
bekend en als een der uitnemendste landgoederen vermaard is. Door ligging en
aanleg, gepaard met het zorgvuldig onderhoud van alles wat er toe behoort en de
sierlijkheid zijner smaakvolle gebouwen, heeft het een vorstelijk voorkomen, dat
een' onuitwischbaren indruk maakt. Wie Sonsbeek slechts eens heeft gezien, vergeet
het niet meer; wie het telkens en telkens weêr zag, voelt er zich altijd bij vernieuwing
door aangetrokken. Verzuimen wij niet, een oogenblik terug te zien, dan blijkt het
ons, dat wij allengs reeds genoeg zijn geklommen, om een ruim uitzigt te hebben
over de bloeijende stad. Een ijzeren hek met portierswoning aan een eikenplein sluit
een der toegangen tot Sonsbeek af. Zullen wij beproeven, 't ons te doen openen, om
aldus de aangename taak te vervullen, onzen welwillenden medewandelaars tot gids
te zijn door de uitgestrekte bezitting met haar boschpartijen, haar waterwerken, haar
watervallen en fonteinen, haar belvedère en haar golvende heuvels? Wij willen er
zelfs geen poging toe aanwenden. Was Sonsbeek eertijds altijd onder geleide te
bezigtigen, sedert werd alleen des Woensdags daartoe gelegenheid gegeven. En de
logeergasten uit den omtrek, die zich in den zomer van 1887, ook op aanwijzing van
den veelszins aanbevelenswaardigen ‘G i d s v o o r A r n h e m e n o m s t r e k e n ,’
op dien dag aanmeldden, ondervonden tot hun teleurstelling, dat zulk een ‘gids’,
buiten zijn schuld, zelfs geen half jaar volkomen te vertrouwen is1. Sonsbeek was
onverbiddelijk gesloten en onverrigter zake konden zij terugkeeren.
Langs onzen weg zien wij ook van het park niets meer, dan de kruinen der zware
iepen, dennen en beuken, uitkomende boven

1

De tweede druk was in 't begin van datzelfde jaar verschenen.
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den langen, kostbaren steenen muur, die het afsluit. Aan de andere zijde zijn het met
koren- en aardappelvelden bedekte hellingen of met hout begroeide dalen, afgewisseld
door lanen, wier statige rijen de golvingen der heuvels volgen, of boschjes van dennen,
beuken en berken, waarin hier en daar een zijspoor zich verliest. En steeds klimt nog
de weg; telkens rijker wordt het vergezigt op de stad met haar torens en daken en de
uitgestrekte vlakten der Betuwe en het verre, blaauwe verschiet, terwijl de Rijn zich
in breede sierlijke bogten door het liefelijk landschap slingert en de glooijende velden
en bosschen een' prachtigen voorgrond vormen. Wie den togt in omgekeerde orde
maakt, van het Klarenbeeksche bosch langs dezen weg afdalend, heeft steeds dit
treffend schoone uitzigt vóór zich. Wij moeten ons omwenden, om het te genieten,
maar welligt wordt dit nadeel wel opgewogen door de verrassing, dat telkens het
panorama in ruimte en heerlijkheid heeft gewonnen, wanneer een' tijd lang ons oog
er niet op gerust heeft.
Den steenen muur van Sonsbeek hebben wij nu achter ons en 't geboomte van het
park zagen wij rijzen en dalen nevens den grintweg langs den zoom van het digt
begroeide terrein. Ook aan die zijde wordt het uitzigt ruimer en meer afwisselend,
over dalkommen, met hakhout gevuld, op verre bosschen en heuvels. De oude
heirbaan op Deventer snijdt den straatweg. 't Is overal, rondom ons, boven ons, het
volle, rijke groen en tusschen 't geboomte of boven de toppen van het hout in de
laagte vertoont zich hier en daar het ernstige, donkerblaauwe waas, dat over de vlakte
daar ginds is uitgebreid. Zoo naderen wij, omstreeks een half uur nadat wij de stad
verlaten hebben, het punt waar wij het Klarenbeeksche bosch willen binnentreden.
De hoeve M o s c o w a wijst het ons aan. 't Is hier als een spinneweb van wegen. Die
naar den G a l g e n b e r g en het exercitie-terrein loopt linksaf. De H o m m e l s c h e
w e g sluit zich bij den straatweg aan. Regts loopt een nieuwe kale grintweg langs
de grens van het bosch over den kam der hoogte. Een andere, door het bosch zelf, is
't, dien wij moeten inslaan.
Het landgoed K l a r e n b e e k , dat zich van hier tot aan den Velperweg uitstrekte,
werd door den weg van Arnhem op Rozen-
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daal doorsneden. 't Werd daardoor als in twee gedeelten gesplitst, die hun eigen
karakter dragen en hun eigen geschiedenis hadden, totdat zij in ééne hand werden
vereenigd. Het Westelijk deel, grootendeels heuvelachtig, stond altijd voor het publiek
open. Aan de Oostzijde, waar men de vijvers en de zware boschlanen vindt, ligt het
heerenhuis, te midden van een ruim, afgesloten terrein, benevens akkerland en weide.
Daar is de vlakte. Aan den voet der heuvels, op den oever eener beek, op korten
afstand ten Westen van den Rozendaalschen weg, had graaf R e i n a l d I I v a n
G e l d e r - later tot hertog en rijksvorst verheven - omstreeks 1342 een klooster
gesticht, tot zoen van 't in 1328 in den Luikschen oorlog vergoten bloed. Rijk begiftigd
en door de landsvorsten voortdurend begunstigd, bloeide dit M o n n i k h u i z e n ,
totdat de Karthuizers, die 't bewoonden, in 1572 genoodzaakt werden, het te verlaten.
De gebouwen werden afgebroken, de gronden vervielen aan de domeinen van het
kwartier van Ve l u w e .
Eene andere geestelijke stichting, de abdij van Prumen in den Eifel, had hier in
de nabijheid eenige bezittingen, ten jare 1612 door den Arnhemschen burgemeester
W i l l e m H u y g e n , als gemagtigde van E r n s t C a s i m i r v a n N a s s a u
D i e t z gekocht, terwijl de stad Arnhem er heidevelden bezat.
Ten Oosten van den Rozendaalschen weg had zekere R e i n i e r v a n d e n
Z a n d e in 1487 een tweetal hofsteden en daaronder behoorende landerijen. Dit
landgoed, onder den naam van M o n n i k h u i z e r b e e k bekend, was in 1600 het
eigendom van den reeds genoemden Willem Huygen, die in 1615 ook de Prumensche
goederen verkreeg. Zijn zoon R u t g e r H u y g e n s , insgelijks burgemeester van
Arnhem, kocht er achtereenvolgens de oude bezittingen van het klooster en eenige
heetvelden van de stad bij aan, en vereenigde aldus in 1635 de gronden van zoo
verschillende herkomst tot een geheel, dat hij K l a r e n b e e k noemde en waar hij
uitgestrekte bosschen aanlegde.1

1

't Zal wel een onopgemerkte schrijffout zijn, wanneer in den G i d s v o o r A r n h e m e n
o m s t r e k e n , bl. 19, C o n s t a n t i j n H u y g e n s wordt genoemd.
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Toen in het rampjaar 1672 het prachtige landgoed door koning Lodewijk met
volslagen verwoesting werd bedreigd, omdat de toenmalige eigenaar W i l l e m
G o o s w i j n H u y g e n s naar Holland was uitgeweken, werd het gered door een
aanzienlijke dame, de vrouwe v a n N i j v e n h e i m , die een belangrijke som in de
koninklijke schatkist stortte. En zoo kon C l a a s B r u i n in de eerste jaren der 18de
eeuw zijn hart nog ophalen aan ‘de schoonste plaats, die hem ontmoet was op de
reis’, aan haar digte lindenlanen, haar bosschen, bergen en dalen, het ‘Hofjuweel van
Gelderland, waarbij het Spaaren en de Vecht veel te slegt waren’, en die hij verkiezen
zou voor 't prachtigste paleis, wanneer hem eens de keus tusschen beiden gegeven
was - wat den welmeenenden zangerigen boekhouder wel nooit overkomen zal zijn.'t
Zal wel een onopgemerkte schrijffout zijn, wanneer in den G i d s v o o r A r n h e m
e n o m s t r e k e n , bl. 19, C o n s t a n t i j n H u y g e n s wordt genoemd.
Claas Bruin had slechts dat gedeelte van Klarenbeek gezien, dat nabij den
Rozendaalschen weg gelegen was. Tot op de hoogten, waar wij het bosch
binnentreden, had hij 't met zijn reisgezelschap niet kunnen brengen. 't Ligt dan ook
aan de uiterste grens van het landgoed, op vrij grooten afstand van het huis.
Het hooge, zware hout, dat destijds de heuvelen kroonde, werd een eeuw later
grootendeels geveld, maar de schoone vergezigten, waarom dit gedeelte der bezitting
vermaard was, zijn niet verloren gegaan. Wanneer wij het dennenbosch, met den
beukenopslag uit den met donzig groen en glanzig bruin geschakeerden grond, zijn
doorgegaan, komen wij aan den zoom der hoogten. Van de bank bij de frissche
beukenlaan overzien wij het zonnige, groene dal, door golvende heuvels en statige
bosschen aan drie zijden omringd, waar stille paden door dennenboschjes en langs
kloeke boomgroepen slingeren en vóór ons in de verte het diepe donkere blaauw van
't verschiet krachtig tusschen de rijk getinte omlijsting en onder den helderen
zomerhemel uitkomt, terwijl als in het midden van het liefelijke landschap, de
veelkleurige, vrolijk verlichte huizen en daken der stad en de blinkende waterspiegel
der rivier in den zonneglans stralen.
Onttrekt straks voor eenigen tijd het houtgewas het vergezigt aan ons oog, en
verkwikt het ons door het koele lommer, op
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het hoogste punt van de heuvelreeks, als op een' kleinen landtong, vinden wij weldra
weêr een dergelijk panorama, zij 't dan ook in bijzonderheden verschillend. Hier ligt,
in een dennengroep, de welbekende ‘steenen tafel’. 't Is een zware zerk op een
voetstuk, waar omheen aan drie zijden hardsteenen banken zijn geplaatst. Heeft de
zerk eenmaal een grafstede in de kapel van het klooster bedekt, reeds sedert vele
jaren staat zij hier op den heuvel, haar reuzenkracht vriendelijk leenend aan de dames,
die zich hier gaarne in de rustige morgenuren nederzetten op de banken en op het
massieve tafelblad den ligten last van hun boeken, hun handwerkjes, hun smaakvolle
tuiltjes van wilde gewassen en bloemen neerleggen. Door zijn eigenaardige ligging
biedt de vooruitspringende heuvel een rijk en ruim uitzigt aan op het hooge, digte
geboomte, dat zoowel aan den Hommelschen weg als daar tegenover bij de
Klarenbeeksche vijvers oprijst, in aansluiting aan de boschjes en velden, tusschen
de glooiende zijden van de breede vallei, door groepjes wandelaars en spelende
kinders verlevendigd, terwijl ook hier in de schemerende verte de Cleefsche en
Nijmeegsche bergen, nevens de kenbare toppen van Eltenberg en Montferland zijn
te onderscheiden, en ook hier Arnhem en de Rijnstroom, ten deele achter het
houtgewas verscholen, door hun heldere tinten afwisseling brengen in de ernstige
kleuren van het schoone tafereel.
Van nu af dalen wij. Langs beuken met tal van stammen uit éénen wortel wassende
langs eiken hakhout, waardoor voetpaden naar het dal benedenwaarts, of naar de
heuvelreeks opwaarts leiden, langs slanke dennen, op de hellingen geplant, hier en
daar met het gezigt op het blaauwe verschiet boven de digte kruinen der bosschen,
of op statige beukenlanen, die kampen bouwland begrenzen, naderen wij de witte
boschwachterswoning in het volle, welige groen, waar de rook uit de schouw zich
teekent tegen de forsche donkere kroonen der kloeke boomen langs den weg aan den
voet der hoogten.
Bij den vijver en aan de beek, onder de breed uitgeslagen takken tintelend in den
zonnegloed, geeft de boschwachter, wiens
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landelijk huis de vrome stichting van graaf Reinald heeft vervangen, gelegenheid
aan de bezoekers om zich neêr te zetten en zich te verkwikken. 't Is hier altijd koel
en frisch, welkom op den warmen zomerdag. Maar een vrolijk zonnetje heeft dit deel
van Klarenbeek ook wel noodig. Ligt wordt het er anders somber en kil.
Door lange, statige lanen, langs ouderwetsche vierkante vijvers, voorbij snel
vlietende beekjes en watervallen, langs een groote, laag gelegen weide, naar het
schijnt een voormalige waterkom, waaruit een trotsche beuk oprijst en waardoor een
driftig beekje stroomt, langs akkers en grasvelden, door hooge boschpartijen
ingesloten, eindelijk langs de rasters van het omheinde park en voorbij het groote,
thans ledig staande heerenhuis, komen wij na onzen zwerftogt door de schoone
Klarenbeeksche bosschen op den vrolijken Velperweg, met zijn sierlijke villa's en
zijn druk verkeer van rijtuigen en wandelaars.
Te Velp kunnen wij den stoomtram naar Rheden vinden. Aan het einde van het dorp,
waar de stationsweg tegenover het schoone huis O v e r b e e k en zijn fraaije
waterpartij uitkomt, vinden wij de wagens van de sedert kort geopende lijn. Onze
wandeling langs den weg en door het dorp gaf ons geen verandering van beteekenis
te zien.
Evenmin is dat het geval langs den weg, dien de stoomtram volgt. 't Zijn de oude
welbekende landhuizen, waarop het oog altijd weêr met welgevallen rust, maar iets
nieuws merken wij niet op en zonder veel schade kunnen wij ons in snelle vaart laten
voeren door het zonnige landschap, om uit te stijgen bij een der paden, door den
uitgestrekten korenesch van Rheden naar het Veerhuis leidende.
Reeds van verre heeft het witte huis, op den IJseldijk zich spiegelend in den stroom,
de aandacht van menig reiziger langs den straatweg getrokken, toen de spoorwegdijk
het uitzigt naar die zijde nog niet had weggenomen en sedert heeft wel menigeen

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

316
uit het spoorrijtuig een' vriendelijken indruk ontvangen van het eenvoudige, maar
liefelijke tafereeltje daar ginds. Ook wie, van Dieren komende, uit de trotsche
gewelven der Middachterlaan het oog over de bloeijende vlakte aan den oever der
kronkelende rivier liet wijden, zag het blinken tusschen het hout, waartegen 't zoo
helder uitkwam, terwijl de blanke waterspiegel 't weerkaatste. Maar gelijk het door
zijn ligging ruimschoots het zijne bijdraagt tot de schoonheden, waaraan dit oord
zoo rijk is, geeft het van zijn' kant een heerlijk uitzigt te genieten, aan wie zich in
zijn nabijheid in het lommer neerzet.
Daar is altijd iets zeer aantrekkelijks in de eenvoudige landschappen aan de zoomen
onzer rivieren, waar zij langs hooge dijken stroomen. De steile, met gras begroeide,
of kale, regt afgestoken kanten, de zandplaten en biezen aan hun' voet, de wilgen
langs hun helling, leveren door hun vormen en kleuren den schilder keur van
tafereelen. 't Is er zoo kalm en vol vrede op de stille, heldere dagen, en zoo vol leven
toch, terwijl het scheepje met zijn uitgespannen zeil langzaam voortdrijft, of de
sleepboot met zijn raderen het schuim doet opspatten, en de veerpont overgiert naar
den rooden puinweg aan den overkant en de bonte runderen op de uiterwaarden de
koelte zoeken van het water, waarin zij zich rustig bijeen scharen. Wij vinden 't ook
bij het Rhedensche veerhuis, van waar wij de frisch groene weiden en de lange rijen
van hooge peppels van de Va a l w e e r d overzien, en daarnevens het zware bosch,
dat het statige kasteel M i d d a c h t e n omringt, in aansluiting aan de met bosschen
gekroonde golvende heuvellijnen van R h e d e r o o r d en het breede gazon op de
hoogte, waar het grijze huis van Va l k e n b e r g tusschen zijn donkere boomgroepen
ligt. In wijde bogt slingert zich de rivier door het rijke landschap, waar vóór ons op
den steilen oever het stationsgebouwtje en het nieuw gestichte badhuis uitkomen
tegen den donkeren achtergrond van krachtig en eerwaardig houtgewas en van verre
de toren van D o e s b u r g oprijst boven de velden.
R h e d e n geeft zijn' naam aan een uitgebreide gemeente, die ook de dorpen Velp,
Dieren, de Steeg, Ellekom en Spankeren,
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benevens eenige buurschappen, waaronder ook Soeren, omvat, een aaneenschakeling
van lustwaranden. Tevens was een oud en edel, nog bloeijend geslacht naar deze
heerlijkheid genoemd. Reeds in het jaar 1212 komt een F r e d e r i k u s d e R e t h e m
voor onder de edelen, die met Hendrik, graaf van Dalen, Hendrik van Borculo, Willem
van Bronkhorst, Dirk van Valkenburg en andere mannen van aanzien getuigen waren
van graaf Otto van Gelre. De graaf van Dalen had er goederen, en wel een hoeve
R e t h o f en twee huizen, E w e c g en Wa r r e d e , zoo als uit een opgave van 't jaar
1180 blijkt. Met het graafschap Dalen en de heerlijkheid Diepenheim zijn ook deze
bezittingen in 1331 aan den bisschop van Utrecht gekomen. Wordt in dit stuk van
de ‘parochie Rede’ gesproken, dan moet er ook reeds een kerk zijn geweest.
Omstreeks een eeuw later had Rhedens priester H e n r i c u s zich met het kruis laten
teekenen. Maar als hier het R h e t e n moet worden gezocht, welks kerk de vrome
en wakkere graaf Ansfried, in 995 tot bisschop van Utrecht verkozen, aan 't in 1006
door hem gestichte klooster H o h o r s t bij Amersfoort schonk, dan had de bevolking
er reeds in 't begin der 11de eeuw een bedehuis, dat waarschijnlijk het eigendom van
dien rijken en magtigen edelman was. Zóó oud is de tegenwoordige kerk zeker niet,
al draagt haar muurwerk ondanks later verbouwing de teekenen, dat haar stichting
in de 12de, of misschien zelfs in de 11de eeuw kan vallen. Het stamslot der Heeren is
sedert lang verdwenen. Op eenigen afstand van den grooten weg gelegen, heeft het
dorp niet gedeeld in de groote veranderingen, die de loop dezer eeuw in deze
landstreek aanbragt. Toch missen wij er in nieuwe en nette huizen de bewijzen van
bloei en voorspoed niet, en onder de aanbevelenswaardige uitspanningsplaatsen van
den omtrek mag het fraai gelegen Veerhuis worden genoemd. Het uitzigt, dat er is
te genieten, is gansch anders dan van de hooge heuveltoppen. De schoonheid is er
een andere, dan die van het plegtige bosch of het weelderige landgoed. Maar al zou
't alleen om de afwisseling zijn, onvoldaan zal niemand van dit rustig en opwekkend
plekje scheiden.
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Deels langs den dijk, deels aan den voet daarvan wandelen wij tot aan het station d e
S t e e g , waar wij de spoorbaan oversteken en op den straatweg uitkomen. Een deel
van het boschrijke en golvende terrein van R h e d e r o o r d , dat langs dien weg zich
uitstrekt, is afgesloten ten behoeve der logeergasten van het nieuw gebouwde badhuis
Q u i s i s a n a . Het doel dezer inrigting is hetzelfde, als wat ook in het oudere
B e t h e s d a te Soeren en in het sedert eenige jaren geopende badhuis te Baarn wordt
beoogd. Zij is vooreerst nog van bescheiden omvang en kan nog niet veel patiënten
herbergen, maar 't gebouw ziet er sierlijk en vriendelijk uit en de ligging in een
schoone, vrolijke landstreek is gunstig. Met een' blik op 't uitwendige moeten wij
ons vergenoegen. De tijd laat ons niet toe, ons ter bezigtiging der verschillende
localen daar binnen aan te melden, want R h e d e r o o r d wacht ons, en in verband
met verdere plannen kan toch reeds ons bezoek aldaar van niet zeer langen duur zijn.
Het hotel d e E n g e l is, als naar gewoonte, vol gasten. 't Blijft nog steeds een zeer
gezochte verblijfplaats voor de zomermaanden, een zeer gewaardeerde rustplaats
voor den gaanden en komenden man. Door zijn' tuin nevens het huis komen wij van
zelf op het pad, dat onder den spoorweg-viaduct naar een' der ingangen van
Rhederoord leidt. De logé's van d e n E n g e l hebben er vrije wandeling, bij
vergunning van den eigenaar. Vreemdelingen hebben zich om geleide aan te melden
bij den boschwachter in het nette witte huisje bij het ijzeren bruggetje over den
droogen greppel, waar de grens van het park is. Wij behoeven daar echter niet aan
te kloppen. Ons wacht de rentmeester, die bij afwezigheid van den Heer van
Rhederoord, den oud-zeeofficier Jhr. B r a n t s e n , onze gids zal zijn. Langs het
slingerpad tusschen varens en hakhout, straks tusschen slanke dennen en krachtige
eiken, stijgen wij allengs tot den top van de hoogte, waarop het heerenhuis met zijn
terrassen ligt. Daar vinden wij ook de oranjerie en de
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stallen en prachtige boomgroepen aan het ruime plein voor den ingang der groote,
deftige huizinge, die in 1744 werd gesticht en sedert nog belangrijk werd vergroot.
Haar ligging op den heuvel geeft er iets eigenaardigs aan, door de breede, met beelden,
vazen en bloemen versierde terrassen, waarvan 't aan beide zijden en aan den naar
den straatweg gekeerden achterkant omringd is. Aan den voorgevel is een uitgebouwde
koepel, waarin de hoofddeur, langs eenige trappen te bereiken, is aangebragt. Daar
binnen is een zeer ruime marmeren vestibule, een koele, smaakvol gemeubelde
voorzaal, waar onze leidsman ons ontvangt. De overige vertrekken zijn gesloten.
Wij houden ons hier dan ook niet lang op, maar beginnen onze wandeling met een
bezoek aan het terras, waarop de achtergevel met zijn beide ronde glazen uitbouwsels
aan de zijvleugels uitkomt. Gelijk het huis op zijn' groenen, glooijenden heuvel
tusschen het statige geboomte van den weg ieders aandacht trekt, zoo heeft het een
ruim en heerlijk uitzigt over een bloeijend landschap. Het terras is als een rijke
bloemhof aangelegd, in wiens midden een fontein een vijftal krachtige stralen omhoog
zendt, waartoe het water door een stoommachine in het park wordt opgepompt. 't Is
een uitgezocht plekje, vol bloemengeur en kleurenpracht, terwijl de waterstralen
ruischen en tintelen in het zonlicht en het oog rondziet over een deel van het statige
park en daar vóór ons de rivier haar' blanken spiegel laat schitteren tusschen beemden
en bosschen, en de vrolijke, houtrijke vlakte aan den overkant zich uitbreidt tot waar
in het blaauwe verschiet de bergen van Elten en Montferland schemeren. De raadsheer
W.R. B r a n t s e n had een goede keus gedaan, toen hij hier tegen het midden der
vorige eeuw op den woesten heuvel zijn landhuis stichtte en zijn plantagiën aanlegde,
en latere bezitters uit zijn geslacht hebben het schoone goed met zorg en liefde
verpleegd. Zorg eischt de hooge grond, kostbaar is het onderhoud, maar niets is er
aan gespaard om alles wat er toe behoort, zoowel het huis en de nevengebouwen, als
het park en de bloementuinen, in voortreffelijken staat te houden. Geen minder
meester dan P e t z o l d heeft den aanleg van het tegenwoordige
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park bestuurd. Oude, regten lanen werden er voor geveld, maar hier en daar werden
enkele kloeke boomen gespaard. Heuvels werden geslecht, breede gazons aangelegd,
ruime doorzigten geopend, boomgroepen geplant, paden door het zware hout naar
de schoonste punten geleid, een lusthof gevormd, die overal de rijkste afwisseling
aanbiedt. Van de natuurlijke voordeelen, die het golvende terrein oplevert, is met
grooten smaak partij getrokken en moge de bodem voor het onderhoud der uitgestrekte
grasperken veel overleg en moeite vorderen, de boomen wassen er welig. Wat
prachtige den zagen wij reeds bij de brug aan den ingang haar' forschen arm
uitstrekken over het pad. Hoe hoog en fier rijst dat vijftal beuken bij het terras. Hoe
schoon zijn die trotsche dennen, die kloeke ceder, die zware van onderen af begroeide
kastanje, die donkere bruine beuken niet ver van het huis. Overal bij onze
omwandeling treffen wij opmerkelijke exemplaren aan, afzonderlijk geplaatst, in
groepen vereenigd, in rijen geschaard, als bosschen de heuvelhellingen bedekkend,
de dalkommen vullend. Hier leidt ons het pad door een lommerrijke sparrenlaan,
ginds langs een beukenplein, straks langs veelsoortige heesters; nu eens over de
hoogten, van waar wij over de toppen van het geboomte of tusschen de stammen het
verre verschiet zien blaauwen, dan weêr door een vallei, waar het zonlicht door de
donkere kroonen op den met donzig mos begroeiden of met glinsterend groene
boschbesstruiken bedekten bodem wemelt. Ruim en heerlijk is het uitzigt uit den
hooggelegen koepel, in wiens nabijheid het loof van accasia's, Amerikaansche eiken,
tamme kastanjes de rijke schakeering zijner tinten vertoont. Eerwaardige beuken
overschaduwen de oude, 92 voet diepe put, waaruit in vroeger dagen het water voor
de fonteinen werd opgepompt. Een fraai overzigt van den aanleg voor het huis over
de golvende gazons, met bloemperken en een helder wit beeld versierd, wordt ons
vergund van de bank aan het breede pad, dat het hoofd- en middelgedeelte van den
aanleg omzoomt. Lang kunnen wij er ronddolen tusschen de majestueuze eiken, de
rijzige sparren, de hooge, regte dennen, de schoon gevormde beuken, die alom het
uitgestrekte landgoed tooijen, en wilden wij 't in
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zijn' ganschen omvang doorwandelen, 't zou ons uren lang kunnen boeijen. Wij
hebben zooveel tijd niet ter onzer beschikking. Van vroeger kenden wij ook reeds
den R o u w e n b e r g , even buiten den zoom van het bosch, waarheen anders de
bezoekers van Rhederoord gewoonlijk hun' togt wel uitstrekken. Maar niet ongezien
blijft een der merkwaardigheden van de plaats: de beroemde dertienstammige
hagebeuk met hare ingegroeide takken, in wier hollen tronk ook in den droogsten
zomer overvloedig water staat. En evenmin ontgaat ons het zeldzaam schoone
dennenbosch, dat door de hoogte en dikte zijner stammen teregt tot een der
bezienswaardigheden van het goed wordt gerekend. Een der aardigheden, in vroeger
dagen aan dezen lusthof eigen, ‘dat de paarden er op zolder stonden,’1 is nu reeds
sedert tal van jaren verdwenen. Zij was 't gevolg van de snelle daling van den grond
ter plaatse waar nu de oranjerie wordt gevonden. Daar was eertijds een boerderij met
een' deel op den rand van een' steil afhellenden heuvel. Onder den deel was aan den
voet der hoogte een bergplaats gebouwd, waarvan hij dus inderdaad de
bovenverdieping uitmaakte. Een en ander is er nog te zien, maar paarden staan er
niet meer. In zoover is deze bijzonderheid vervallen. Zij was trouwens ook zoo
bijzonder niet in een land als het onze, waar aan onze dijken die bouwtrant niet
zeldzaam is. En Rhederoord heeft zooveel schoons behouden, dat een dergelijke
merkwaardigheid wel kan worden gemist, zonder schade voor het genot, door een
bezoek aan de aanzienlijke bezitting zoo ruimschoots bereid.
Aan den welvoorzienen disch in 't hôtel d e n E n g e l , waar des zomers twee tafels
worden aangerigt, voor de logeergasten en

1

De overigens zoo naauwkeurige N i j h o f f , in zijn nog altijd zeer te waardeeren
W a n d e l i n g e n i n d e o m s t r e k e n v a n A r n h e m , verhaalt het van een' van de
vleugels van het huis. Dit is, tegen zijn gewoonte, niet volkomen juist.
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voor de doortrekkende vreemdelingen, vinden wij nog een plaats. Weldra komt de
stoomtram, die er ophoudt om passagiers uit te laten en op te nemen. Door het dorpje
d e S t e e g en door de vorstelijke Middachterlaan voert hij ons naar Dieren, een
oogenblik voor 't hôtel B r i n k h o r s t bij Ellekom stoppend.
Er zijn er, die klagen, dat de liefelijke landstreek, de prachtige laan vooral, door
het nieuwe vervoermiddel bedorven en ontwijd wordt. Gansch tegen te spreken is
het niet. Evenwel, de ijzeren sporen eischen geen dammen, die het uitzigt belemmeren;
zij liggen langs den weg op gelijke hoogte. Welligt is 't soms hinderlijk voor de
rijtuigen en niet gansch zonder gevaar voor de vurige paarden, aan de vreemde
verschijning nog niet gewoon. Ongelukken zijn er evenwel nog niet geschied en de
rossen wennen spoedig aan hun' ijzeren collega. Dit blijkt wel; in de drukke
zomermaanden althans wordt de gelegenheid tot snel en gemakkelijk vervoer zeer
gewaardeerd en veelvuldig gebruikt. Ook ons is zij welkom, nu zij ons nog ter regter
tijd voor 't vertrek van den laatsten trein naar Soeren te Dieren brengen kan. En
evenals eertijds de diligence, brengt nu de stoomtram gezelligheid in de dorpen, bij
de logementen. Hij ontwijkt niet hooghartig de bewoonde wereld en snort niet
onmeedoogend voorbij. Hij neemt deel aan het leven der dorpelingen en zomergasten.
Als hij stilhoudt, komt iedereen er eens heen wandelen. Hij wekt belangstelling bij
oud en jong, bij rijk en arm; hij geeft afwisseling in de kalme rust van de morgenuren
en van de avondschemering; hij wordt een der vaste rustpunten, waarnaar de tijd
verdeeld en berekend wordt. En ligt stapt een vriend er uit, staat een bekende op 't
balkon. Geen stoomtram-oponthoud in deze veel bezochte streken, of er is een
ontmoeting, een begroeting, een vlugtig praatje aan verbonden.
Dit is bovendien een der eigenaardige genoegens van een' togt in Arnhems
omstreken in de zes vacantieweken, dat ge er niet rondzwerft, of gij vindt er oude
vrienden, goede bekenden. Hier houdt een op den weg u onverwacht staande. Daar
staat gij in de dorpsstraat op eens tegenover een bevriende familie. Ginds komt
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een vriendelijke gestalte u in de hôteldeur tegemoet. Elders roept een oude makker,
rustend voor de deur eener herberg, u aan. Uit een voortsnellend rijtuig ontvangt gij
een' groet. Van 't balkon van den tramwagen wuift gij den uwen een paar wandelende
vrienden toe. Uit alle oorden des lands ziet gij welbekende gezigten, soms in jaren
niet aanschouwd. 't Is, of gansch Nederland hier jaarlijks een r e n d e z - v o u s houdt,
en te midden der heerlijke natuur verkwikken u aangename herinneringen, hartelijke
begroetingen, goede wenschen bij ontmoeting en scheiding.
Wij snellen door de Middachterlaan. De laatste stralen der zon werpen hun'
tooverglans onder de hooge kruinen, tusschen de rijzige stammen der wijd vermaarde
beuken. Liever hadden wij die plegtige tempelgewelven doorwandeld, maar ook van
't balkon van ons rijtuig missen wij 't genot van hun heerlijkheid niet. Maar niet
zonder weemoed is dat genot.
Hoelang zal de blik nog mogen rusten op die schoonste aller lanen? De boomen
zijn een 120 jaar oud. Wat aan de laan haar majesteit geeft, het groote aantal, het
digt opeen geplaatst zijn der stammen, waardoor zij zoo hoog elkander opjoegen,
dat dreigt menigeen ook met den dood, die anders den beuk nog wel veel langer
spaart. Reeds geruimen tijd is er van gesproken, dat de laan eerlang zal moeten vallen,
maar de grafelijke familie, aan wie zij behoort, zou niet dan zeer noode het vonnis
over haar uitspreken. Men zegt, dat ieder jaar een honderdtal boomen zal worden
geveld, om door nieuw plantsoen te worden vervangen. Zoo zal in 15 jaar de
Middachterlaan verdwijnen. Lang zal, naar het schijnt, de bijl niet meer teruggehouden
kunnen worden, of het sterven der reuzen vertraagd. In 't onvermijdelijke dient men
zich te schikken. Maar zal, ook wanneer het jong geboomte welig opwast, het
nageslacht ooit wêer een Middachter laan als deze zien?
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Aanteekeningen.
Over de landstreek tusschen Arnhem en de Steeg is uitvoeriger gehandeld in het 7de
deel der Wa n d e l i n g e n d o o r N e d e r l a n d (R o z e n d a a l - B i l j o e n M i d d a c h t e n ), waarin ook B r o n b e e k in bijzonderheden beschreven wordt. De
generaal S m i t s is sedert overleden en door generaal Va n d e r H e y d e n
opgevolgd. De Vogel- en Plantentuin, waarvan de opening destijds werd te gemoet
gezien, is sedert tot stand gekomen. Hij prijkt met een weelderig hoofdgebouw, ook
voor hôtel ingerigt, waarin een ruime concertzaal wordt gevonden.
De aanleg van het uitgestrekte terrein, met vijvers en serres, is smaakvol, en al is
het geboomte er nog wat jong, fraaije planten en bloemen wassen er overvloedig.
De toegang is voor vreemdelingen tegen betaling van 50 cents opengesteld.
Voor Rheden is o.a. te raadplegen Sloets: O o r k o n d e n b o e k No. 155, 173, 373,
541, over priester Hendrik, den kruisvaarder, No. 972, over de Heeren verschillende
oorkonden aldaar en in Nijhoffs G e d e n k w a a r d i g h e d e n .
Aan het landgoed S c h e r p e n h o f , in de nabijheid van Rheden aan den IJsel
gelegen, schijnen geen geschiedkundige herinneringen verbonden.
Ongeveer ter plaatse, waar tegenwoordig de koepel van Rhederoord ligt, vond men
in de vorige eeuw de bouwhoeve S t i k h u i z e n . Een deel van het tegenwoordig
landgoed behoorde tot de wildbaan van het prinselijk huis te D i e r e n .
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Laag-Soeren.
De naam der nederige Veluwsche buurschap, onder de gemeente R h e d e n
behoorende, is sedert de laatste jaren welligt niet minder bekend, dan die van het
evenzeer Veluwsche gehucht H o o g - S o e r e n in de nabijheid van Apeldoorn.
Hadden beiden, zeker toevallig, deze overeenkomst, dat zij niet ver van een prinselijk
jagtslot gelegen waren, in elkanders buurt lagen zij geenszins en in eenige betrekking,
zooals 't geval was met d e H o o g e en d e L a g e V u u r s c h e , stonden zij niet.
Overigens hadden zij dit met elkander gemeen, dat het boschrijke streken waren te
midden van uitgestrekte heuvelachtige heidevelden en dat reeds vele eeuwen geleden
menschen er bosschen aangelegd, akkers ontgonnen, en huizen gebouwd hadden.
Een zekere geestelijke, G e r w a r d u s , schonk omstreeks 814 of 15 een aandeel in
het bosch S u o r n u m aan het klooster Lauresham. Dit schijnt op Hoog-Soeren
betrekking te hebben. Ruim tweehonderd jaar later, in 1025, gaf koning Koenraad
II aan zijn' getrouwen We r n e r , een man kloek in den raad, wakker in den krijg, de
goederen van wijlen graaf B a l d e r i k ten geschenke en daaronder behoorde ook
een hoeve in S o r n a , waarin men Laag-Soeren meent te moeten herkennen. Niet
onwaarschijnlijk had Balderik, de rijke en mag-
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tige, maar laag geboren en misdadige echtgenoot der booze A d e l a , graaf
W i c h m a n s tweede dochter, de Veluwsche goederen door zijn huwelijk met haar
verkregen. Graaf Wichman althans had in die landstreek vele bezittingen, terwijl
Balderik aan gene zijde van den Rijn tehuis behoorde, en al wordt Soeren eerst in
de eerste jaren der 11de eeuw genoemd, het bestaan der hoeve kan nog wel tot in de
10de eeuw opklimmen. In elk geval, reeds meer dan 850 jaren was de landstreek er
bebouwd en bewoond. Maar 't was een eenzaam plekje gronds, in bosch en heide als
verloren en de geschiedenis heeft er verder niets van te verhalen. In de vorige eeuw
lag er, niet ver van de Soerensche beek, die een' watermolen in beweging bragt, het
heerenhuis K o l d e n h o v e n , waarvan de naam in de naburige buurschap
C o l d e n h a v e nog over is, en later vond men hier een niet onaanzienlijk landgoed,
dat omstreeks het jaar 1860 door den heer J u t v a n B r e u k e l e r w e e r d werd
aangekocht. Van dien tijd af dagteekent de bekendheid van Laag-Soeren in den lande.
Sedert ontving het tal van bezoekers, gelijk zijn naamgenoot reeds langen tijd, door
de nabijheid van het vorstelijk L o o en het bloeijend Apeldoorn, er in zijn eiken- en
dennenwouden had gezien. Maar wie hier kwamen waren geen lustige jagers, die
het windsnelle hert vervolgden, of wandelaars, die er enkel uitspanning en natuurgenot
zochten, om na enkele uren omzwervens in de woeste boschpaden en onder de digte
loofgewelven weêr elders heen te trekken. Men kwam er voor eenige weken zijn
tenten opslaan. 't Waren voor verreweg het grootste deel kranken, die er genezing
kwamen vragen. De heer J u t had er een inrigting voor koudwater-geneeskunde
gesticht en nevens de behandeling in het in 1868 door hem gebouwde badhuis, moest
de rust der afzondering, de frissche lucht, de versterkende dennengeur herstel voor
borst- en zenuwlijders aanbrengen. Men zegt, dat aanvankelijk de koudwaterkuur
wat al te uitsluitend was voorgeschreven en wat al te eenzijdig in toepassing werd
gebragt, terwijl bij verschil van inzigt tusschen den stichter van dit B e t h e s d a en
den daaraan verbonden geneesheer de moeijelijkheden niet konden uitblijven. De
inrigting kwam
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althans aanvankelijk niet tot den gehoopten bloei en beantwoordde aan de
verwachtingen niet ten volle. Maar tijd en ondervinding bragten ook hier allengs
verbetering. B e t h e s d a staat sedert den dood des stichters onder het bestuur van
een college van curatoren, in den omtrek woonachtig, door honoraire curatoren uit
verschillende streken des lands bijgestaan, en de geneeskundige behandeling werd
gewijzigd overeenkomstig de eischen der nooit rustende wetenschap. Ons leeken
betaamt uit den aard der zaak evenwel het oordeel over de geneeswijze en haar
vruchten niet, evenmin als een vergelijking met de gelijksoortige inrigtingen te Baarn
en aan de Steeg. Wij hebben eenvoudig als wandelaars rond te zien en te verhalen,
wat Laag-Soeren ons te aanschouwen geeft.
Wij komen vroeg genoeg te Dieren, om den laatsten trein naar Soeren nog te kunnen
gebruiken. De spoorlijn tusschen Dieren en Apeldoorn, in Augustus dezes jaars
geopend, maakt het bezoek gemakkelijk en geeft aan de logeergasten gelegenheid
tot uitstapjes naar de schoonste gedeelten van Gelderland. Tot dusver voorzag een
omnibus naar Dieren, die op enkele treinen reed, in de behoefte aan gemeenschap
met de buitenwereld. Wij zouden bij onze aankomst dat vervoermiddel reeds
vertrokken hebben gevonden, wanneer wij eenige dagen vroeger denzelfden togt
hadden ondernomen en de wandeling van omstreeks een uur naar de buurschap zou
op zich zelve geen bezwaar hebben opgeleverd, maar bij de onzekerheid, of er in
den reistijd in het logement een onderkomen zou te vinden zijn, moest het veiliger
worden geacht, den nacht te Dieren door te brengen. Dezelfde bedenking kan ook
nog wel gelden, maar in 't ongunstigste geval kunnen wij toch altijd nog wel bij tijds
terug zijn om hier een nachtverblijf te zoeken. En ons goed gesternte verlaat ons niet.
Wij vinden bekenden, die te Soeren logeeren en ons mededeelen, dat er juist een
familie vertrokken is en morgen een andere wordt verwacht, zoodat er een kamer
beschikbaar is. Met goeden moed kunnen wij dus den avondtogt aanvaarden.
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Daar is iets huiselijks in de reis met den trein van den K o n . N e d .
L o c a a l s p o o r w e g . De dampende, sissende, fluitende locomotief met de ratelende,
schuddende wagens achter zich door de stille heidevelden en de eenzame
dennenboschjes voortsnellend, is er wel een vreemde verschijning, maar niet al te
zeer is zij toch in tegenstelling met de kalmte van het landschap en met de rustigheid,
onwillekeurig zich meester makend van den mensch, die eenigen tijd in dit oord des
vredes vertoeft. Gejaagdheid is hier niet op haar plaats; haasten naar 't station, dringen
voor het luikje om kaartjes te bemagtigen, zou hier een wanklank zijn. Men zegt ons,
dat wij niet naar 't station van den L o c a a l s p o o r w e g - op eenigen afstand van
dat der S t a a t s s p o o r w e g e n - behoeven te gaan. 't Is voldoende, wanneer wij bij
den overweg wachten. De trein neemt daar de reizigers wel op. En 't wachten is er
niet onaangenaam in de frissche, zoele zomerlucht, terwijl het zilveren maanlicht
zijn' zachten glans over het sluimerend landschap verspreidt. Ook zijn wij niet alleen.
Eenige gasten van Laag-Soeren keeren van een uitstapje terug en verbeiden met ons
den komenden wagen. De kennis is spoedig gemaakt en wij ontvangen reeds terstond
een voorproefje van 't gezellig verkeer, dat er onder de logés van 't logement en het
badhuis heerscht. Wij worden als in de familie opgenomen en als wij ons straks onder
de veranda van 't hotel te midden der gasten neerzetten, dan is 't ons, alsof wij
behooren tot het gezin, van alle oorden des lands te zamen gekomen, waarvan de
leden in elkanders belangen deelen en zich beijveren, elkander het leven in de
afzondering zoo aangenaam mogelijk te maken. Dit hebben wij op de korte spoorreis
en bij onze aankomst wel reeds kunnen opmerken, dat de ligging van het landgoed
eenzaam is. Ook dit zagen wij, dat er overvloed is van zwaar geboomte in den omtrek
van het huis, dat er beken stroomen en dat er een waterpartij glinstert in een open
plek tusschen het hooge hout, waar een breede opening het uitzigt vergunt op de
velden, thans in een' fijnen nevelsluijer gehuld. De landstreek schijnt er fraai en
vriendelijk, maar wat van al dergelijke zomerlogementen geldt, dat moet hier wel
met vollen nadruk waar
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zijn: 't hangt er veel van af welk gezelschap men aantreft, of er aansluiting is onder
de gasten, wanneer althans de toestand van ligchaam of geest het verkeer niet van
zelf verbiedt. Wij kunnen ons voorstellen, dat de een er vriendelijke herinneringen
van medeneemt, terwijl een ander aan Laag-Soeren als aan een oord van ballingschap
denkt.
Gelijk wij bij het schijnsel der maan het gedeelte van het landgoed, waar het
logement is gelegen, voor het eerst betraden, zoo leeren wij ook den weg naar het
badhuis en het uitwendig voorkomen van dat uitgestrekte gebouw zelf aanvankelijk
kennen in het kalme, geheimzinnige licht, dat van den hemel over velden en bosschen
straalt. De heerlijke zoele zomeravond lokt een aantal gasten tot een wandeling uit
en gaarne vergezellen zij de vrienden en vriendinnen, die in het badhuis gehuisvest,
hun dagelijksch bezoek aan 't hotel hadden gebragt en aan den middagtogt naar
Dierens omtrek hadden deelgenomen. Inmiddels worden afspraken gemaakt voor
den volgenden morgen. Men stelt er prijs op, ons rond te leiden door de landstreek,
waar velen door veelvuldige omzwervingen geen vreemdelingen meer zijn en die
zij hebben lief gekregen. Eene familie is zelfs welwillend bereid, haar reisplannen
te wijzigen en zich te wijden aan de taak van ons tot gids en gezelschap te strekken.
Wij mogen dus op goed geleide hopen en de voorteekenen beloven een' schoonen
morgenstond, gelijk het landschap met zijn donker geboomte en zijn in wazigen
nevel gehulde vlakte ons een rijk en afwisselend natuurgenot voorspelt.
Bij onze terugkomst verbeidt ons in de huiskamer een eenvoudig avondbrood,
door de huiselijke slempketel opgeluisterd. En dan, niet te laat ter ruste.
Wij beginnen den nieuwen dag met de verkenning van den omtrek van het hôtel, een
dier eenvoudige, vierkante heerenhuizen, die als typen van den strengen, degelijken
Hollandschen
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bouwtrant kunnen gelden, zooals er bij honderden op onzen vaderlandschen bodem
zijn gesticht, in overeenstemming met den aard der inheemsche bouwstoffen en met
de eigenaardigheden van het klimaat, dat geen' Italiaanschen hemel en geen zuidelijke
zomers aanbiedt. 't Heeft aan weerskanten van de voordeur twee ramen, vijf daar
boven, een platte lijst en een blaauw pannen dak met een paar schoorsteenen op de
hoeken. Ten genoegen der gasten is er een veranda aangebragt, en de muur is grijs
gepleisterd. Ter versiering is niets gedaan, evenmin als daar binnen. Maar er zijn
eenige ruime kamers beneden en enkele kleinere vertrekken boven, voldoende voor
't gebruik, en stelt de geest des tijds aan een hôtel hooger eischen, dit voorregt staat
er misschien tegenover, dat men zich minder in een logement opgenomen, dan op
een landhuis gelogeerd gevoelt. De gansche inrigting heeft iets huiselijks en gezelligs,
waarvan het onderling verkeer onwillekeurig den invloed moet ondervinden.
Ook het terrein bij de huizinge draagt den stempel eener buitenplaats. De breede
oprijwegen, met witte palen aan den ingang, leiden door boschpartijen, waar hoog
en statig geboomte wast, waar een vriendelijk beekje tusschen bemoste zoomen
stroomt en lommerrijke paden zich heen slingeren. Hier en daar zijn banken of
tuintafeltjes met een paar stoelen geplaatst, onder breed uitgeslagen takken van oude
beuken en bij een klaterend watervalletje onder slanke berken. Door een opening
tusschen de zware sparren, accasia's, beuken, eschdoorns en eiken gespaard, over
een groot grasperk, met stamfuchsia's omzet en een' fraaijen vijver, heeft het huis
het uitzigt op den weg, die langs den zoom van het bosch tusschen welig groeijende
beuken loopt, en op bouwlanden en boschjes, een rustig, vriendelijk landschap, soms
verlevendigd door den rook van een sleepbootje of door de masten van voorbij
varende schepen in het kanaal daar ginds, sedert eenige jaren tusschen Apeldoorn
en Dieren door de Veluwsche heiden gegraven, en sinds eenige dagen van tijd tot
tijd ook door den spoortrein, tusschen den grintweg en het kanaal door de velden
snellend. Alles ademt kalmte en vrede op den frisschen, stillen
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zomermorgen, terwijl het zonlicht tintelt op de blanke stammen, den donzigen grond
met goudglanzen bestrooit, de bladeren van het weelderig onderhout doet blinken,
tusschen de diepe, donkere schaduwen het heldere water van beek en vijverkom met
vonkelende lichtsprankels overgiet. Wij hebben den tijd, om rond te zwerven door
de lanen en ons door de boschpaden te laten leiden naar verschillende liefelijke
plekjes in den omtrek van het huis en ook den blik te laten wijden over de ruime,
door houtgewas ingesloten korenvelden aan de achterzijde, waaruit een steenen
gedenknaald oprijst - de naald, die op menig punt van verre zigtbaar, den wandelaar
vaak ten baken strekt. Niet al te vroeg kunnen wij onzen togt beginnen, want eerst
moet door sommigen de badkuur worden ondergaan en ongaarne ook zouden de
gasten op weg gaan, eer de postbode de brieven van huis had gebragt. Omstreeks
acht uur in den morgen is het de tijd zijner eerste, altijd met verlangen verwachte
verschijning. Als hij ook ditmaal, naar den aard zijner betrekking, den een' verblijd,
den ander teleurgesteld heeft, en de krachten door het ontbijt zijn versterkt, nemen
wij den wandelstaf op.
't Gaat eerst naar het badhuis, op een klein kwartier afstands gelegen. De weg er
heen leidt door eikenlanen, langs akkers en hakhoutboschjes, en brengt ons bij de
boerderij met haar statige linden, haar schilderachtige schaapskooi en haar vermaarde
pomp, wier koel, glashelder water ieder bezoeker van L a a g - S o e r e n gedronken
moet hebben. Met de overige hoeven op het landgoed voorziet deze hofstede in de
behoefte aan versche koe- en geitenmelk, dagelijks door de patiënten in belangrijke
hoeveelheid gebruikt. Daarbij leent echter de pomp haar diensten niet. Ongewasschen
is de melk, zooals de milde natuur haar geeft en ruimschoots draagt zij het hare bij
tot voeding en versterking van menig lijder.
Een weinig verder ligt het badhuis tegenover een ruim plein, waar heesters en
bloemen prijken en een fontein haar krachtige stralen omhoog zendt. Het
hoofdgebouw, eenvoudig maar doelmatig, is hetzelfde, dat in 1868 door den heer
Jut van Breuke-
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l e r w e e r d werd gesticht; sedert werd er een vleugel voor verschillende soorten
van baden bijgebouwd, terwijl het balkon boven den ingang door een uitbouwsel
werd vervangen. De eetzaal werd daardoor belangrijk vergroot en beneden een ruime,
koele, overdekte en voor togt gesloten vestibule gewonnen, waar de badgasten zich
gaarne nederzetten. Straks zullen wij gelegenheid hebben, de inrigting ook van binnen
te leeren kennen. Nu hier ons gezelschap voltallig is geworden, maken wij ons zonder
langer vertoef tot onzen zwerftogt op.
Een zwerftogt mag het wel genoemd worden. Er zijn eenige hoofdpunten, die
onder de bezienswaardigheden van den omtrek worden gerekend: D a m m a n s b e r g
en J u t s b e r g , K o e p e l en J a g e r t j e , en het ‘P r o s p e c t u s v a n d e
Natuur-geneeskundige Badinrichting en het Herstellingsoord
B e t h e s d a ’ bevat een zeer bruikbaar kaartje, dat den bezoeker van Laag-Soeren
naar enkele dezer plaatsen den weg wijst. Ook zijn er eenige hoofdwegen en hier en
daar staat een handwijzer. Mogelijk had het geluk ons genoegzaam willen dienen,
om ons deels bij toeval, deels door zoeken en raadplegen van de kaart, de schoonste
plekjes der uitgestrekte boschrijke en heuvelachtige landstreek te doen vinden. Voor
wie eenige weken te Laag-Soeren vertoeven, is 't een genot, te dwalen en te zoeken.
Zij hebben er allen tijd toe, 't geeft bezigheid en afleiding, het loont door wat zij
ontdekken en ook waar de winst van iets nieuws en schoons uitbleef, daar was toch
versterkte kracht en verhoogde opgewektheid vaak van de inspanning de niet te
versmaden vrucht. Maar voor ons is 't een voorregt, dat wel vertrouwde gidsen ons
door hun ijverige nasporingen in de gelegenheid kunnen stellen, de weinige uren van
ons verblijf zoo goed mogelijk te besteden. Wij houden ons nu aan de hoofdwegen
niet, wij laten ons nu door de voetpaden niet binden. 't Gaat nu, als het wenschelijk
is, dwars over de heidevelden heen, midden door de dennenbosschen, tegen de
hoogten op, langs de hellingen neêr. Wij behoeven alleen rekening te houden met
de rigting waar de fraaiste partijen gelegen zijn, maar wie zelf wel eens een zeer
bedekt terrein met
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heuvels en houtgewas en door elkander loopende zandsporen heeft doorkruist, weet
wel, hoeveel plaatselijke kennis en herinneringsvermogen er noodig is, om niet
bedrogen uit te komen. Ook op Laag-Soeren is dwalen alleszins mogelijk. Dan kan
evenwel de hooge gedenknaald op de ruime vlakte achter het logement uitstekende
diensten bewijzen. Van menig punt in den omtrek is zij uit den zoom der bosschen
of van de hoogten te zien, als een zeer gewaardeerde wegwijzer, die den verdoolde
teregt brengt.
Niet ver van het badhuis wijst men ons een boschpad, dat vooral in de schemering
wel geschikt zou zijn, den niet al te moedigen vreemdeling een' schrik op het lijf te
jagen. Zelfs op den helderen morgen schijnt het haast, alsof daar van afstand tot
afstand menschelijke gestalten staan geschaard. Bij het vlugtig voorbijgaan zou men
kunnen meenen, dat het badgasten zijn en dat een vertoef in dit laantje tot hun badkuur
behoort. 't Zijn hooge gagelplanten, hier zoo zonderling gegroeid, en dit pad heeft
er den naam van ‘het schildwachtenlaantje’ aan te danken. Een ander kenmerkend
punt is ‘de kerk.’ Wij komen er langs een zandig pad, over met erica's begroeide of
met jonge dennen beplante heuveltjes, voorbij wild gewassen mastboomen, wier
ruwe, bogtige wortels de ruige kanten van het voetpad als een knoestig netwerk
bedekken, en sierlijk gevormde berken, die hun zilveren schors laten blinken in het
zonlicht, terwijl van verre boven den zoom van fijn blaauw getinte dennen, om de
purperen, met schitterend witte zandpannen geschakeerde heide gelegerd, twee hooge,
woeste toppen uitsteken. De ‘Righi’ en de ‘Mont-blanc’ worden zij genoemd. Wij
kunnen hen niet bezoeken, daar de afstand te groot is, maar gaarne gelooven wij, dat
het uitzigt van daar ruim en schoon is. 't Zijn de hoogste heuvels in wijden omtrek.
Daardoor, evenals door hun' kenbaren vorm, kunnen zij tevens voor landmerken
dienen, om den zwerveling door de heidevelden de ligging van Laag-Soeren aan te
wijzen.
Van ‘de kerk’ moeten wij geen te hooge verwachtingen koesteren. 't Is geen plegtig
gewelfde laan of indrukwekkende boschpartij, geen kerk van ongekorven hout. 't Is
evenmin een statig of
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vriendelijk bedehuis, met handen gemaakt. Als een der patiënten bij 't verslag van
zijn dagwerk verhaalt, dat hij naar de kerk is geweest, dan heeft dat niets met de
vervulling van een godsdienstige behoefte of verpligting of gewoonte gemeen. Dan
is 't eenvoudig, hoever hij zijn wandeling heeft uitgestrekt. Om de kerk zelve behoeft
hij het niet te doen. 't Is een steenen gebouwtje, niet veel meer dan een schuur of een
hut. Men zegt echter, dat bij den heer J u t inderdaad een plan had bestaan, ook een
kerk ten behoeve der badgasten te stichten en dit thans doelloos en verlaten
metselwerk daarvan 't begin was geweest. 't Moet dan wel bepaaldelijk de toren
geweest zijn, waarmede een aanvang werd gemaakt, want zelfs voor een kerkje van
de meest bescheiden afmetingen is de vierkante ruimte veel te beperkt.
Een voetpad over heidegrond, hier en daar met varens begroeid, leidt ons naar den
‘D a m m a n s b e r g ,’ een vrij aanzienlijke hoogte, - ook op het kaartje aangewezen
- van waar wij het oog laten gaan over de uitgestrekte vlakte achter het logement,
waaruit de naald oprijst, in de verte door bosschen begrensd. De zandige, ten deele
met heideplanten bedekte top verheft zich uit een' breeden kring van hakhout en
dennen, hoog genoeg, om een ruim uitzigt over het landschap te vergunnen, en beter
nog dan straks zien wij de witte kruinen en de ruige hellingen van R i g h i en
M o n t - b l a n c boven de woeste heidevelden in eenzame grootheid blinken in den
glans der morgenzon. Een frissche koelte strijkt over den heuveltop en brengt de
opwekkende geuren uit dennenbosschen en heidestruiken tot ons over. Een zuivere
lucht ademen wij met volle teugen in. 't Moet hier wel een gezonde landstreek zijn,
waar zwakken versterking, zenuwlijders kalmte en veerkracht kunnen vinden,
vermoeiden van hoofd en hart vernieuwden levenslust en levensmoed vergaderen!
Iets hooger dan de D a m m a n s b e r g is de J u t s b e r g , en fraaijer nog, ruimer
en rijker aan verscheidenheid is er het panorama, maar de afstand van het badhuis
is ook iets grooter en de togt er heen wat meer vermoeijend. Op het kaartje is deze
heuvel niet aangeduid, maar een wegwijzer stelt den vreemdeling in kennis
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met zijn bestaan en van de rigting, waarin hij moet worden gezocht. Het pad er heen
voert ons over een' golvenden bodem, deels met kleine dennetjes bezaaid, deels nog
onontgonnen, waar zandige dalkommen, met hun grijs en wit en geel getinte of met
wilde struiken begroeide kanten scherp verlicht tegen den helderen hemel afsteken.
Tusschen kale, hier en daar met opslag bewassen glooijingen, krachtig bruin gekleurd
door den gloed der zonnestralen, klimt allengs de blinkend witte weg naar den top,
met donkere dwergdennen gekroond en omringd door een' gordel van zonnig groen
in allerlei schakeering. Daar boven is lommer en koelte en van een der hoogste punten,
in schaduw van breed uitgewaaide dennen, gaat de blik over een schoone wijd
uitgestrekte vlakte, die zich in het verre verschiet verliest. Ginds rijst op zijn'
heuvelrug het torentje van L o e n e n , daar rooken de fabriekschoorsteenen van
E e r b e e k en de kloeke toren van H a l l is er duidelijk te onderscheiden. Van verre
schemeren de torens van Z u t p h e n , van B r u m m e n en van D o e s b u r g , en
anderen nog teekenen zich flaauw tegen het wazig blaauw, waar hemel en aarde
ineen schijnen te smelten. Huizen, buurschappen, akkers, weilanden, heiden, groote
en kleinere bosschen liggen daar beneden ons. De naald steekt, ook van hier voor
ons zigtbaar, zijn ranke spits boven het houtgewas op den voorgrond uit en de digte
kroonen van het geboomte bij het badhuis en het logement vertoonen zich ernstig en
krachtig met hun statige lijnen en hun afwisselende, zacht ineen vloeijende tinten.
Donzige zomerwolken drijven aan den diep blaauwen hemel, en hun breede
schaduwen trekken langzaam over het schoone landschap heen. Zacht ruischt het in
de dennen, alsof in de verte de magtige stem der zee zich liet hooren, de insecten
gonzen, de krekel tsjirpt in de struiken, een enkele houtduif mengt haar eigenaardig
gekir, 't weemoedig geluid onzer bosschen, in die onbestemde klanken. Maar dat
verstoort de stilte niet, zoo weldadig voor 't door zorg en inspanning en drukke
bezigheden overprikkelde gemoed, en moet in het badhuis daar ginds een doelmatige
behandeling medewerken, om de geschokte gezondheid te herwinnen, niet ten onregte
wordt van de bondgenooten
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des geneesheers, van ‘deze schilderachtige en vriendelijke oorden van ons vaderland,
van de frissche lucht der Veluwsche heuvelen en dennenbosschen’, van den vrede,
die er heerscht op de bergen en in de dalen, een zegen gehoopt.
Van den top van den J u t s b e r g dalen wij een weinig, om onzen togt voort te
zetten door de boschrijke heuvelreeks, aan wier zoom wij het heerlijk vergezigt
genoten. Wij vinden er een kleine digt begroeide dalkom, rondom door ruig bewassen
hellingen ingesloten, als een nestje van groen, waarin de zonnestralen wemelen op
den paarschen grond, de roodbruine stammen, de witte zandkanten, waar een doode
boom zijn grijze kronkelende, hier en daar scherp verlichte takken spookachtig
tusschen de donkere schaduwpartijen doet uitkomen, waar de breede kruin van een
lage, door den wind gekromde den, - de ‘wonderboom’ - zijn gewelf van naalden
aan zijn krachtige, fantastisch uitgeslagen armen uitbreidt; een verborgen hoekje,
wild en toch liefelijk, een stille, geheimzinnige rustplaats te midden der maagdelijke
natuur. Wij vinden er, wat verder, woeste hoogten, met mollig mos bedekt, of met
glinsterende dennennaalden bestrooid, op wier steile glooijingen slanke masten zich
hoog in de blaauwe lucht verheffen, langs wier voet een eenzame zandweg zich
slingert door het frissche hakhout, dat de enge valleien vult, met doorkijkjes op
schitterend witte zandgronden of verre bosschen en heuvels in donker violet, waar
hier breed uitgebreide, alleen staande dennen, of welige struiken oprijzen uit den
bruinen grond, ginds het ernstig groen van het digte dennenbosch boven het malsche,
sappige loof van akkermaalsboschjes uitsteekt. Een gebaand pad volgen wij niet,
maar onze gidsen kennen den omtrek; zij weten de schoonste plekjes in de wildernis
wel te vinden en ons, op een' zwerftogt vol afwisseling, te leiden door de minder
toegankelijke en daardoor ook minder bekende gedeelten van het Veluwsche
landschap. Eindelijk zijn wij weêr in de vlakte afgedaald, om straks nogmaals te
klimmen naar de hoogte, waar ‘het Jagertje’ troont.
Ver van huis zijn wij nog niet en zonder moeite zouden wij den weg derwaarts
vinden, want op eenigen afstand zien wij wederom
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ons baken boven het houtgewas. Totdusver zwierven wij blijkbaar om in de niet zeer
uitgestrekte, maar door haar hoogten en laagten, haar bosschen en vergezigten, haar'
fraai begroeiden bodem, aan afwisseling rijke strook gronds, die ten Westen en
gedeeltelijk ten Zuiden de bouwakkers achter het logement begrenst, en die wij dezen
morgen als een' breeden zoom van donker geboomte, in wijden kring om de velden
gelegerd, hadden gezien. Wij dwalen nu nog wat verder af, een laantje door, dat zich
om een korenveld buigt, door een berkenboschje heen, een zandspoor tusschen dennen
en hakhout in. 't Brengt ons weêr op een meer golvend terrein, dat wij doorkruisen
langs met wilde planten van allerlei aard bewassen gronden, hier en daar met een
ruim uitzigt op het blaauwe verschiet, te midden van hoogstammige dennen, in lange,
statige rijen uit het veerkrachtige tapijt van mos en afgevallen naalden opschietend,
straks langs het smalle harde voetpad aan den rand van het ernstige bosch, over een
stuksken bloeijende heide, een dennenboschje door, en wij komen uit bij een lange,
net onderhouden haag, die een' tuin en boomgaard omringt en waar boven een paar
daken zich vertoonen. De naaste weg was het niet; om wegen hebben wij ons zelfs
volstrekt niet altijd bekommerd. In goed vertrouwen op onze leidslieden hebben wij
hen gevolgd en dat vertrouwen is niet beschaamd geworden. Zij hebben ons gebragt
bij de vriendelijke uitspanning, die in den omtrek zekere vermaardheid geniet en uit
de omliggende dorpen dan ook in de zomermaanden een tamelijk druk bezoek
ontvangt. In hoever de bewoner nog de functiën vervult, door zijn naam: ‘het Jagertje’
aangeduid, kunnen wij niet beslissen. Zinnebeelden van het edele weispel zien wij
er niet, evenmin ontwaren wij eenig spoor van de trouwe jagtgezellen, de slanke,
vlugge, schrandere brakken, of de vernuftige, kortgebeende dashonden, wier
tegenwoordigheid de naam der huizinge ons alligt zou doen vermoeden. Maar reeds
terstond zien wij, dat de woning voor een rust- en uitspanningsplaats gunstig gelegen
is. Zij kroont den top van een' vrij hoogen heuvel, die voor het huis langzaam
glooijend afdaalt naar de vruchtbare bebouwde vlakte, waarin het frissche groen
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van akkers, weiden en boschjes, hier en daar door witte huizen, roode daken of
boerderijen afgewisseld, zich als een bloeijend landschap uitbreidt, veel minder woest
en indrukwekkend dan de vergezigten, die ons elders op onze morgenwandeling
troffen, maar vrolijk en opwekkend, ook door de tegenstelling van de bewoonde en
ontgonnen landstreek met de eenzame en nog maar ten deele bedwongen wildernis,
waardoor wij hadden rondgedwaald. Welbehagelijk zetten wij ons neder, om een
oogenblik uit te rusten onder 't genot eener verkwikkende teuge, die de jagersvrouw
den bezoeker verschaffen kan en inmiddels hebben wij gelegenheid, ons te overtuigen,
dat de plaats voor kindervisites en buitenpartijtjes in eere is. Een groote familiewagen
bestijgt langzaam de hoogte, waartoe een rijweg opleidt, en als het hijgend voorspan
stil staat op het pleintje voor het huis, dan zwermt een blijde kinderschaar in ligte
zomerkleedjes er uit, gelijk een vlugt postduiven wanneer de mand wordt geopend.
Joelend en huppelend verspreiden zij zich, om in dennenbosch en heideveld de weelde
van volle vrijheid en blijheid te smaken en in de stille oorden weerklinken de vrolijke
stemmen.
Ons dringt de tijd tot terugkeeren. De logé's van L a a g - S o e r e n , wier toestand
grooter togten vergunt of vereischt, kunnen op eenigen afstand de lange lanen der
D i e r e n s c h e P l a n t a g e vinden, of door het O n z a l i g e b o s c h hun
wandelingen tot d e S t e e g of E l l e k o m uitstrekken. Wij hebben die streken reeds
vroeger leeren kennen en daar 't ons vooral te doen is, om meer bepaald den omtrek
der badinrigting te bezoeken, dwalen wij zóóver niet af. Maar den terugweg kiezen
wij over een der bezienswaardige punten van het landgoed, ‘den Koepel,’ de
hooggelegen rustieke hut tusschen rijzige dennenstammen, vanwaar wij over den
groenen, boschrijken voorgrond wederom een fraai en ruim vergezigt met kloeke
woudpartijen, huizen, molens en verre kerktorens genieten, eenigszins van denzelfden
aard als daar ginds bij ‘het Jagertje,’ maar toch genoeg daarvan onderscheiden, om
dit uitstapje ruimschoots te loonen.
Langs gladde, begroeide hellingen, door berken- en dennen-
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boschjes, dalen wij naar de ons reeds bekende vlakte aan den voet der Soerensche
heuvelen af. Een lommerrijke laan zou ons naar het badhuis leiden. 't Zou echter niet
betamen, wanneer wij ‘het monument’ alleen van verre hadden gegroet en ons den
kleinen omweg niet wilden getroosten, noodig om het ook van nabij te bezien. Wij
slaan daartoe den grintweg in, die ons langs een boerderij met een schilderachtige
schaapskooi en statig eikenhout te midden der boekweit- en korenakkers brengt.
Daar vinden wij, in een onbeduidend plantsoentje van sparretjes en berkjes, de hooge
achtkantige, op een vierkant voetstuk rustende obelisk, wier spits en windvaan wij
van meer dan één punt in den omtrek hadden gezien. Gelijk zij als wegwijzer te
waardeeren is, wordt zij - en nog veel meer - als draagster van dien windwijzer door
menig oog geraadpleegd. Uit wat hoek de wind komt, is voor gevoelige gestellen
geenszins een onverschillige zaak en haar plaatsing in het ruime veld maakt haar tot
een' vertrouwbaren bode. Voorts houdt zij de namen van vier beroemde
watergeneeskundigen in gedachtenis, die van P r i e s s n i t z , O e r t e l , R a u s s e
en V i e k . Haar voornaamste verdiensten zijn hiermede genoemd. Op bijzondere
schoonheid kan zij niet bogen en daar de Portlandsche cement, die den baksteen,
waarvan zij gebouwd is, overpleisterde, hier en daar begint af te vallen, begint zij
sporen van verwaarloozing te vertoonen. En kan zij ook als rust- en schuilplaats
dienen, door de nissen, in het voetstuk uitgespaard, waar steenen zitbanken zijn
gemetseld, de schrale boompjes van 't plantsoen beletten er het uitzigt, dat zonder
die belemmering wel waard zou zijn, zich er een oogenblik voor neêr te zetten. Daar
liggen rondom ons de rustige velden, waar in den zomertijd de boekweit bloeit en
het koren golft, omringd door den gordel van digt en donker geboomte, waarin het
badhuis zich verschuilt, waartegen de grijze muren van het logement en de hoeve
met haar rieten dak en haar hooi- en roggebergen uitkomen, een eenvoudig, vriendelijk
landschap vol vrede, het middenpunt der schoone landstreek, waar zoovelen in de
zuivere lucht en in de rijke natuur, ver van 't gewoel der
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rusteloos voortjagende menschenwereld genezing zoeken en haar ook niet zelden
mogen vinden.
Ons rest nu nog een bezoek aan het badhuis zelf, dat wij dezen morgen slechts van
de buitenzijde hadden bezien. Om er meer van te leeren kennen, was dat uur van den
dag niet geschikt. De badkamers waren in gebruik, de gasten aan 't ontbijt en de
geneesheer was in het drukst zijner werkzaamheid. Belangstellenden, overigens
welkom, zijn dan uit den aard der zaak ongewenscht en 't belangrijkste der inrigting
vinden wij dan gesloten. Na den middag is 't een rustige tijd. De bezigheden zijn
grootendeels afgeloopen, het tweede ontbijt gebruikt. Wij hebben gelegenheid, ons
te overtuigen dat de voeding degelijk en overvloedig is en dat ook voor de gasten,
die wat laat komen, als wij, nog wel iets is overgebleven. De ruime, fraaije eetzaal
boven de vestibule vereenigt op gezette tijden allen aan den disch. Voorts zijn er
gezelschapsen leeszalen voor heeren en dames afzonderlijk, en een billardkamer ten
behoeve van 't gezellig verkeer. Voor de rust der kranken wordt de noodige zorg
gedragen. Billard- of pianospel is na 10 uur 's avonds niet meer geoorloofd en ten
11 ure gaan de lichten in de gezelschapskamers uit. Honden worden niet geduld,
evenmin als andere huisdieren, en er wordt zooveel mogelijk gewaakt, dat kinderen
de kalmte in het huis niet verstoren. De logeerkamers, zoowel gelijkvloers als op
beide verdiepingen aan weerskanten van den langen, dwars door 't gebouw loopenden
gang, zijn eenvoudig en practisch gemeubeld. De prijzen verschillen naar de ligging
der kamers, terwijl tusschen 1o. April en 1o. October het tarief iets hooger is dan in
de wintermaanden, want de inrigting is het gansche jaar geopend. 't Ziet er alles frisch
en vrolijk en vriendelijk uit, maar bouwstijl of versiering vereischen geen bijzondere
vermelding om ongewone weelderigheid of kunstwaarde.
De badkamers vinden wij in den zijvleugel, die onmiddellijk aan het hoofdgebouw
is verbonden en daaruit toegankelijk. Er zijn
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vertrekken voor gewone koude en warme baden, voor heete lucht-, stoom-,
dennenaalden- en verdere machinale baden, alle soorten van douches en volbad, en
ook een ‘rustkamer’ wordt er niet gemist. Van koud water, zooals oorspronkelijk in
de bedoeling des stichters lag, wordt geenszins uitsluitend gebruik gemaakt. De
sprengen en bronnen leveren in ruimen overvloed altijd versch en uitstekend water,
het eerste vereischte voor een dergelijke inrigting. Moest de geestige steller van een
artikeltje over B e t h e s d a in den Gelderschen Volksalmanak voor 1868 nog
schrijven: ‘sinds verscheidene jaren zijn wij in het bezit eener badinrigting, waaraan
nog slechts drie dingen ontbreken: water, een geneesheer en badgasten,’ twintig jaar
later is het anders geworden. Wij zijn nu in het bezit van drie badinrigtingen, waaraan
geen dezer drie bestanddeelen ontbreken. Sprak dezelfde schrijver de hoop uit, dat
het toen nieuw gebouwde badhuis reeds den volgenden zomer geopend zou worden,
die verwachting is vervuld en al is Bethesda ook niet meer ‘de eenige in ons land’,
‘alleszins verdient zij, dat de aandacht op haar gevestigd worde,’ of liever - want
bekend gemaakt behoeft zij niet meer te worden, - dat zij ook in deze bladzijden
worde vermeld, zij, de oudste en de grootste.
Aan badkamers is op zich zelf niet veel te zien. Ledige ruimten met kuipen op of
in den grond, met kranen in den muur of aan de zoldering, met afschutsels en roosters
en met enkele onmisbare voorwerpen gestoffeerd, geven slechts een gebrekkig inzigt
in hun doel en uitwerking. Niettemin slaan wij belangstellend gade, wat wij er zien
onder 't geleide van den geneesheer, Dr. D. H u l s t , die ons welwillend de noodige
inlichtingen verstrekt in de thans verlaten lokalen, waar des morgens de waterstralen
bruisen, de stoom dampt, de heete lucht tot een merkwaardig hooge temperatuur kan
worden opgevoerd, voor sommigen ‘folterkamers der wetenschap’, maar toch ook
plaatsen, waar genezing werd gevonden voor een lange, treurige lijst van krankheden,
die de kinderen dezer 19de eeuw meer dan een taaijer en rustiger voorgeslacht schijnen
te bezoeken. Voor min- en onvermogenden is er in de nabijheid een dergelijke
inrigting, eenvoudiger maar niet minder doelmatig, in het
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huis S p r e n g e n o o r d geopend. Twee klassen van lijders worden daar opgenomen,
tegen ƒ 3 daags of ƒ 30 in de maand, waaronder alles begrepen is. Ook kranken, voor
wie het verblijf in het badhuis te kostbaar zou wezen, zijn dus niet buitengesloten
van de weldaden, die natuur en kunst, met menschlievendheid in verbond, den lijders
te L a a g - S o e r e n bereiden kan. Want al is B e t h e s d a geen filanthropische
inrigting in den gewonen zin des woords, zonder den krachtigen steun, dien de heer
J u t v a n B r e u k e l e r w e e r d haar schonk, zou zij niet kunnen zijn, wat zij nu
tot zegen voor velen is.
Aan 't hòtel teruggekeerd, zien wij een aantal groepjes van bezoekers onder de zware
eiken en de statige beuken bij het huis gezeten. De heerlijke zomerdag heeft niet
weinig families uit de omstreken herwaarts gelokt. Huurrijtuigen en equipages vullen
den stal. De vijver trekt de kinderen het meest. Daar weergalmt gejoel en gelach en
al spoedig gaat er een oorverdoovend gejuich op. Met onmiskenbare teekenen van
groote verrukking begeleidt de gansche bende een druipnat individu, dat zich naar
een der bezette tafeltjes spoedt. De vriendin der hier logerende en niet minder der
hier tijdelijk vertoevende jeugd - de vermaarde ‘tobbe’ - heeft ook ditmaal haar werk
volbragt. In den zeer ondiepen waterplas drijft een zeer bescheiden vaartuig, niet van
de scheepstimmerwerf maar uit de kuiperswerkplaats afkomstig. 't Is reeds menig
knaap, vermoedelijk menig meisje ook, gelukt, met behulp van dit ligt kantelend
scheepje gratis een bad te nemen. En niet gemakkelijk zou 't den ‘reporter’ door de
spes patriae vergeven worden, indien bij 't verhaal van wat Laag-Soeren heeft aan
te bieden, vergeten ware, wat voor haar niet de minste der aantrekkelijkheden is.
In de hoofdtrekken is ons plan voor het vervolg van onzen togt vastgesteld. Wij
wenschen de Veluwsche dorpen E e r b e e k
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en L o e n e n te bezoeken. Van Loenen kan ons de nieuwe spoorlijn nog dezen avond
naar Apeldoorn en van daar zelfs tot Zutphen brengen. Dat is een totdusver voor de
eenzame dorpjes ongekend voorregt. Nu kunnen wij woekeren met den tijd en het
zonlicht gebruiken ter plaatse onzer onderzoekingen zelve, zoolang het op den
zomerdag aan den hemel straalt. De Veluwsche afstanden, ook ons niet onbekend,
behoeven ons in deze streek niet meer te belemmeren in het opmaken van ons
program. Tot Eerbeek, en van daar tot Loenen, zouden wij ons evenzeer van de
spoorbaan kunnen bedienen. Maar wij hebben nog tijd genoeg, om derwaarts te
wandelen en kennis met het landschap te maken. Waar dat mogelijk is, wenschen
wij het niet te verzuimen. Nu stuiten wij echter bij vernieuwing op het bezwaar, dat
ons ook reeds zoo menigmaal bij onze omzwervingen, niet het minst in de weinig
bezochte gedeelten van ons vaderland, had gehinderd. Voor dwalen is zooveel gevaar
niet. Het kaartje in den ‘Prospectus’ wijst den weg duidelijk genoeg aan. Maar is de
naaste weg ook de beste? Iets verder, maar even goed tot het doel leidend, is de weg,
die aanvankelijk langs het kanaal loopt. Wat is 't verkieslijkst? Onze vrienden strekten
hun onderzoekingen in die rigting niet uit en de adviezen van in den omtrek bekende
autoriteiten loopen zoozeer uiteen en worden bovendien in zulk een vlot gesproken
dialect uitgebragt, dat wij ten slotte in een' toestand van volslagen verwarring
besluiten, den knoop zelven door te hakken en den togt langs het kanaal te beginnen.
Immers, hebben wij op den eenen weg zandsporen, heidevelden, heuvels, boschjes
te verwachten, op den anderen zullen wij een' tijd lang het water volgen. En water
is voor den Nederlander altijd aantrekkelijk, te meer, naarmate hij 't op de Veluwe
zoo zeldzaam het landschap ziet verlevendigen. Het Apeldoornsche kanaal is maar
een kanaal en die naam wekt wel geen hooggespannen verwachtingen. Maar de
waterweg, die door een deel der wildernis is getrokken, verdient toch onze
belangstelling, om den arbeid, er aan besteed, om het doel, er mede beoogd, en wij
meenen er toch ook wel op te mogen hopen, dat de schoonheid niet ten eenemale zal
zijn verbannen
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van zijn zoomen, waar in bruine heiden en groene velden zijn heldere spiegel blinkt.
En zoo nemen wij afscheid van Soeren en zijn vriendelijke tafereelen, zijn welwillende
gasten, om op den warmen zomermiddag onze reize voort te zetten.

Aanteekeningen.
De watergeneesinrigting te B a a r n , thans ook uitgebreid, is beschreven en afgebeeld
in E i g e n H a a r d 1887 bl. 209 e.v. Daar komt ook een en ander voor over de
geschiedenis der watergeneeskunde en bepaaldelijk over V i n c e n t P r i e s s n i t z
en zijne ‘Anstalt’ te Gräfenberg.
Behalve het in den tekst vermelde artikeltje in den Gelderschen Volksalmanak (met
afbeelding van het badhuis) is mij omtrent B e t h e s d a niets bekend, dan het
‘Prospectus’, en omtrent de geschiedenis der landstreek niets, dan hetgeen in
S l o e t ' s : O o r k o n d e n b o e k is te vinden.
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Eerbeek. - Loenen.
Over den weg tusschen L a a g S o e r e n en E e r b e e k , dien wij niet kozen, kunnen
wij uit den aard der zaak niet oordeelen, maar reeds spoedig kan de overtuiging
worden gevestigd, dat die langs het kanaal weinig aanbevelenswaardig is.
Aanvankelijk leidt hij ons langs het bosch, door de fraaije beukenlaan, die den
grintweg overschaduwt, om zich echter reeds zeer spoedig af te buigen naar het
station, waar wij de spoorbaan oversteken en met weinige schreden den oever van
het kanaal bereiken. Ook van daar hebben wij nog een' korten tijd het uitzigt op het
houtrijke landschap, waar zich het badhuis tusschen zijn krachtige eikenkroonen
vertoont, maar dan betreden wij een kale, tamelijk eentoonige vlakte. Lang en regt
is de gegraven vaart, lang en regt zijn de wegen, aan beide zijden haar oevers volgend,
steil en stijf zijn de kanten, waartusschen zij besloten is. Dit hadden wij kunnen
verwachten, zelfs al had de kaart het niet duidelijk aangewezen. Een kanaal, voor de
scheepvaart bestemd, heeft andere eischen, dan een waterpartij op een buitenplaats
en het schoonheidsgevoel behoeft het niet te bevredigen. Evenwel, wij hadden ons
voorgesteld, dat wij meer zouden bespeuren van de liefelijkheid en van de afwisseling,
die het water, zelfs al is het maar een vaart, toch
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zoo menigmaal aan onze landschappen schenkt. Hoe schilderachtig kunnen de
eenvoudige zandige kantjes, de met hooge biezen of ruige struiken begroeide zoomen
onzer binnenwateren zijn; hoe geestig kan hier een wild uitgewaaide boom, ginds
het verweerde dak van hoeve of schuur of hooischelf tusschen wilgen en boomgaarden
zich spiegelen in den kalmen vliet; hoe vriendelijk kan zelfs het bescheiden jaagpad
met zijn witte paaltjes zich uitstrekken langs de zilveren lijn van den helderen stroom,
het blanke zeil van een scheepje zich teekenen tegen het groen van den achtergrond.
En hoe vol leven kan 't er wezen, door de langzaam voortglijdende vaartuigen, de
haastig voorbijschietende stoombootjes, de statig opkomende sleepbooten, met hnn
gevolg van zwaar geladen aken. Hier missen wij dat alles. Nu zijn de omstandigheden
ons ook niet gunstig. De waterstand is buitengewoon laag. De weinige schepen, die
wij zien, liggen stil met hun kale masten en het ijle touwwerk van hun tuig. Daar
heerscht een doodsche stilte op het kanaal. Als het water hooger was, zou er meer
levendigheid zijn. Dan zou ook de spiegel breeder zijn en minder zou er te zien
komen van de eentoonige stijve kanten, die als schuin gelegde linialen 't aan
weerszijde begrenzen. Veel verschil zou dat echter niet maken. Er staat maar weinig
langs het kanaal, dat zijn spiegel zou kunnen weerkaatsen. Enkele vrij naakte huisjes
zijn aan de landzijde van de wegen op grooten afstand van elkander gebouwd. Geen
enkele boom breidt er zijn takken over uit. Wèl zijn er boomen geplant, maar zij
staan in lange, regte rijen, sparretjes, eikjes en jonge platanen, vrij regelmatig in
geregelde volgorde, maar zij zijn nog klein en schraal, terwijl van de eiken vooral
velen gestorven zijn. Ook worden wij teleurgesteld in de verwachting, dat het
landschap in den omtrek ons althans de woeste schoonheid der Veluwe zal te
aanschouwen geven. De bodem is vlak, grootendeels ontgonnen, maar de blijken
dragend van dorheid en onvruchtbaarheid. Het houtgewas is laag. Van heuvels en
zware bosschen komt nagenoeg niets te zien en voorzoover zij niet geheel worden
gemist, liggen zij op grooten afstand en meestal achter ons, waar de donkere lijnen
golven van het Soerensche
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bosch en de norsche toppen van de ‘R i g h i ’ en den ‘M o n t - B l a n c ’ zich verheffen.
Loonend mag dus het eerste gedeelte onzer middagwandeling niet worden genoemd
en zonder veel leedgevoel scheiden wij straks van het kanaal, wanneer bij een der
bruggen een grintweg, die op Eerbeek aanloopt, ons gelegenheid geeft, zijn oevers
te verlaten. Toch verdiende de waterweg, waardoor het bloeijend Apeldoorn sedert
eenige jaren ook bij Dieren met den IJssel verbonden is, wel onze opmerkzaamheid.
Reeds sinds een kleine zestig jaar was het riviertje d e G r i f t tusschen Apeldoorn
en Hattem bevaarbaar gemaakt, door het graven van sprengen, die het water uit de
hoogten bij Beekbergen derwaarts leidden. Dit ‘A p e l d o o r n s c h e k a n a a l ’,
hoewel menigmaal aan gebrek aan water lijdend, had goede diensten bewezen. De
afvoer van hout en landbouwproducten, de aanvoer van mest en bouwmaterialen was
er veel gemakkelijker door geworden. Maar de behoefte bleef bestaan aan een
verbinding met het hart des lands, korter en goedkooper dan die over de Zuiderzee.
Daartoe werd het kanaal naar Dieren gedolven, en beantwoordde 't aanvankelijk maar
weinig aan de verwachtingen en aan de behoeften, omdat, vooral in drooge zomers,
't gebrek aan water zich ook hier in hooge mate deed gevoelen, met groote kosten
werd de aanvoer daarvan verbeterd; en blijkt het ons, dat ook nu nog dit bezwaar
geenszins geheel is overwonnen, ook het ‘Dierensche kanaal’, zooals dit gedeelte
van den waterweg meer bijzonder heet, heeft ruimschoots het zijne bijgedragen, om
in den hoek der dorre Veluwe, dien het doorsnijdt, het verkeer gemakkelijker, de
ontginning mogelijk te maken. Gaf de wandeling langs zijn weinig aantrekkelijke
oevers ons dan ook niet veel natuurgenot te smaken, 't mag ons toch niet berouwen,
dat wij een der eigenaardigheden van het gewest, een der middelen om der welvaart
te brengen, een der gewrochten van menschelijke bekwaamheid en volharding, niet
met minachting ter zijde lieten liggen.
't Zijn voor 't oogenblik vooral groote houtstapels, op verscheping wachtende, die
ons spreken van wat het kanaal in gunstiger tijden te vervoeren heeft en de bebouwde
landerijen, waarover het
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oog weidt, verhalen van de zegeningen, die het verspreiden kan, al is het hier nog
op veel kleiner schaal, dan elders, vooral eenige uren verder, waar vruchtbarr velden
de ontoegankelijke wildernis van het Beekberger woud hebben vervangen. Scheiden
wij dan als wandelaars zonder leedgevoel van het kanaal, als Nederlanders verlaten
wij het met een' welgemeenden groet.
Ter regterzijde, aan den overkant van het kanaal, hadden wij enkele wegen gezien,
waarvan die tegenover het station de gasten van Soeren naar de landgoederen d e
B o k h o r s t en d e n G e l d e r s c h e n t o r e n kan brengen; een tweede loopt naar
het buitenverblijf d e W i l d b a a n en de aanzienlijke, overoude buurschap
L e u v e n h e i m ; de grintweg, die ons naar Eerbeek leidt, komt van het fraaije dorp
B r u m m e n en geeft gelegenheid, de schoone bezittingen R h i e n d e r e n en
E n g e l e n b u r g te bezoeken. 't Ontbreekt dus ook aan die zijde voor wie goed ter
been zijn, of zich de weelde van een rijtuig kunnen veroorloven, aan bezienswaardige
landstreken als doel voor hun uitstapjes niet.
Bijzonder schoon of indrukwekkend is de grintweg niet, maar hij leidt ons toch
door een vriendelijk oord, waar althans de afwisseling veel overvloediger is, dan op
het pad, dat wij tot dusver volgden. Wij vinden er berkjes en sparren, akkers en
heidevelden; het uitzigt op de boschrijke Soerensche hoogten, waar wij dezen morgen
rondzwierven, opent zich aan onze linkerhand, terwijl ter regter de forsche toren van
het kleine dorpje H a l l hoog boven de groen beplante heide oprijst. Het dorp ligt op
eenigen afstand, aan de overzijde van het kanaal, en 't blijft achter het geboomte voor
ons verborgen, maar in wijden omtrek is de toren met zijn vrij scherpe spits het eenige
gebouw, dat reeds van verre in het vlakke en met geen zwaar hout bewassen terrein
de aandacht trekt.
In het jaar 855 had zekere F o l k e r u s aanzienlijke bezittingen aan de abdij
We r d e n geschonken. Hall wordt daaronder niet met name vermeld, maar het stift
had er een landgoed en de collatie, waarschijnlijk ook van deze gift afkomstig. Aan
zijn hooge oudheid ontleent het nederige plaatsje dus een zekere belangrijkheid, die
het overigens door aanzien en uitgestrektheid niet bezit.
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Ter plaatse waar een breede zandweg, die van den grintweg tusschen Soeren en
Loenen komt, den onzen kruist, om verder naar Hall te leiden, begint de landstreek
in schoonheid te winnen. Zij wordt meer boschrijk, het hout wordt kloeker, het groen
digter en voller. Tusschen dennen en berken, beuken en eiken, eikenwallen en
akkermaalsboschjes slingert zich de belommerde weg, waarop hier en daar breede
stroomen van licht de koele schaduwpartijen afwisselen en de zilverwitte, grijze en
roode stammen zich krachtig afteekenen tegen het rijk geschakeerde loof, als de
gloed der middagzon er op speelt. Dit fraaije gedeelte van dezen togt hadden wij niet
behoeven te missen, wanneer wij een weinig voorbij S p r e n g e n o o r d het zandspoor
hadden ingeslagen, dat den grintweg verlaat. Van het punt, waar dit de spoorbaan
snijdt, loopt wel een nader pad naar Eerbeek, maar de wilde zandweg, waarvan wij
zoo even het einde zagen, krnist ook daar de ijzeren sporen en het tijdverlies zou niet
groot zijn geweest, als wij dien gekozen hadden. Van het kanaal hadden wij dan
echter niets gezien en wij behoeven 't ons niet te verwijten, dat wij bij gebrek aan
genoegzaam betrouwbare inlichtingen de wandeling niet zóó hadden ingerigt, als
ons bij de kennis van het oord, thans door ons opgedaan, welligt aanbevelenswaardig
zou voorkomen.
Wij naderen Eerbeek. Enkele huizen komen wij voorbij; weldra zien wij, boven
de hooge bouwlanden van d e n M o l e n e n k , de gebouwen en den schoorsteen
van eene der papierfabrieken, wier rookwolk wij ook reeds dezen morgen zagen
opstijgen en straks, als de weg tusschen een beukenhaag en een rij van eiken zich
buigt, vertoont zich voor ons een donker bosch, waartegen de bruingeele kap van
een hooiberg schilderachtig afsteekt. De beukenhaag omringt een' jongen aanleg met
gazon en plantsoen, tot een onbewoonde villa behoorende, en daarnevens leidt een
zandweg naar het statige bosch, waarin het H u i s t e E e r b e e k ligt.
Vermoedelijk was het oudtijds de hoofdhof der thans reeds voor jaren verdeelde
Marke. Sedert eeuwen was 't een adellijk huis, volgens overlevering een grafelijk
jagtslot, later bewoond door de familiën v a n W i j n b e r g e n , v a n
L a m s w e e r d e en B e r n s ,
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in wier bezit het nog heden is. Overigens is er niet veel van bekend. Maar de naam,
zoowel door het dorpje als door het huis gedragen, wordt reeds in het jaar 1046 als
‘Erbeke’ genoemd en wel bij de bepaling der grenzen van het graafschap in
H a m e l a n d , door koning Hendrik III met de plaats, genaamd D a v e n t r e , den
Utrechtschen bisschop Bernold geschonken. Het grootste deel van dit gebied lag ten
O. van den IJsel, maar bij L e u v e n h e i m ging de grens over de rivier en liep van
daar tot E r b e k e , om van E r b e k e zich te wenden naar S u t h e m p e , waar hij den
thans verlamden IJsel bij het nog bestaande huis E m p e weêr overschreed. Een
stuksken van Hameland lag dus in de tegenwoordige Veluwe.
Belangrijke terreinafscheidingen, zooals wel in den regel de grenzen onzer gouwen
vormden, vinden wij hier niet. De natuurlijke grens zou de rivier zijn geweest, maar
door ons onbekende omstandigheden was ook een hoek lands aan de overzijde onder
Hameland gekomen. Vermoedelijk werd toch dit gebied wel zooveel mogelijk door
een' waterloop bepaald en dan zouden de Soerensche en Eerbeeksche beekjes daarvoor
in aanmerking komen, terwijl het gebied van het vroegere Schoutambt, thans de
gemeente, B r u m m e n , in hoofdzaak met dat van het deel van Hameland aan deze
zijde zal overeenkomen. Zulke oude indeelingen eener landstreek hebben toch niet
zelden een' historischen grondslag.
Voor verreweg het grootste deel heeft in ieder geval onze weg van Soeren tot
Eerbeek ons door het oude Hameland geleid en gaf Folkerus ook in dit graafschap
goederen, hem door erfenis ten deel gevallen, aan het Werdensche klooster, dan
schijnt het niet ongeoorloofd, daaronder ook Hall te rekenen, wiens aan S t . L u d g e r
gewijde kerk de herinnering aan den arbeid van dien eersten der in ons vaderland
geboren Evangelieboden in herinnering houdt in de landstreek, waar hij gearbeid
heeft.
Een beukenlaan tusschen bouwakkers brengt ons bij den ingang van het afgesloten
terrein bij het H u i s t e E e r b e e k . Langs een groote, door statige lanen omringde
en door een beek ten deele begrensde weide, ter linkerhand, en een nette boerderij
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met boomgaard ter regter, voert de statige beukendreef naar het ruime,
nieuwerwetsche, grijs gepleisterde, met wilden wingert begroeide huis, dat ter
regterzijde van de laan met zijn serre, zijn stalling en zijn koepel in een weelderig
plantsoen van heesters en opgaand geboomte ligt, terwijl voor het huis de beek, bij
een groep zware beuken, als een lustig klaterend watervalletje schuimend neerstroomt.
De ligging tusschen het uitgestrekte wandelpark met zijn vijvers is gunstig en het
uitzigt naar alle zijden fraai en vriendelijk. 't Wordt echter niet meer doorgaande
bewoond. De tegenwoordige eigenaar, de em. pred. H.M. B e r n s , is te Arnhem
gevestigd en komt slechts nu en dan op het huis. 't Is dan ook heden gesloten en de
gelegenheid ontbreekt ons, er den toegang te vragen. 't Is trouwens ook geheel
vernieuwd en verbouwd, al wijzen de zware kelders en de dikke muren van het oudste
gedeelte nog op zijn' voormaligen toestand. De grachten zijn nog wel te herkennen
en ouden van dagen herinneren zich nog de brug, die naar den voorhof leidde. Ook
moet de ridderzaal, links van den ingang, nog wel zijn te onderscheiden, en naar wij
vernemen prijkt daar een prachtige schoorsteen, met welgekozen christelijke symbolen
versierd, in 1854 naar 't ontwerp van den tegenwoordigen hoogleeraar aan de
Academie te Amsterdam, B. W i j n v e l d , vervaardigd, gelijk ook in de vier hoeken
van het plafond de duif is aangebragt.
Door den overvloed van krachtig hout en stroomend water kon 't hier een liefelijke
woonplaats zijn. Zoo heerlijk welft zich het volle groen over den stillen vijver voor
het huis, die het weerspiegelt en tintelt in het doorvallend zonlicht, terwijl het zachte
ruischen van den waterval zich mengt met het suizen van den wind in de digte
bladerkroonen. Maar helaas! - de schoone partijen, door bosch en beek gevormd,
worden jammerlijk bedorven door de onaangename geuren, uit het door de
papierfabrieken verontreinigde water opstijgende. Als dit de doorgaande toestand
is, hoezeer lijdt dan de oud-adellijke hofstad door de nijverheid, die in haar' omtrek
bloeit!
Een met kloeke beuken en eiken beplante singel omringt aan
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drie zijden de groote, hier en daar met boomgroepen versierde weide tegenover het
huis en tusschen steile, begroeide kanten vloeit de beek er langs, om even buiten het
bosch het rad van een' koren- en oliemolen te drijven. Het molenaarshuis ligt onder
zware beuken aan een' breeden zandweg, die van hier naar het dorpje leidt.
Op eenigen afstand hadden wij uit de laan bij de weide het kerkje gezien. De
grintweg naar Loenen, dien wij bij een driehoekig pleintje moeten inslaan, loopt er
niet voorbij en wij weten ook, dat wij volstrekt geen eeuwen oud en om bouwstijl
belangrijk kerkgebouw hebben te wachten. De R.C. kerk, die er eertijds stond en
omstreeks 1845 tot school werd ingerigt, was ook reeds niet veel meer dan een steenen
schuur. Het tegenwoordige Protestantsche bedehuis is nog geen dertig jaren oud. Tot
1858 was de Hervormde gemeente met die van H a l l gecombineerd. Toen ontving
zij een zelfstandig bestaan en haar' eersten eigen leeraar in Dr. J.G.R. A c q u o i ,
thans hoogleeraar te Leiden. Werd aanvankelijk nog in de nieuwe school de
godsdienstoefening gehouden, den 4den Dec. 1859 werd haar kerkje ingewijd.
Onder de R. kerk alhier behoorden de bijkerken te B r u m m e n en Te r H o r s t .
Eerbeek verloor de hare, maar te Brummen en te Loenen werden nieuwe gesticht.
Al is het kerkje van het oude Eerbeek dan ook niet van belang als een monument
uit het grijs verleden, wij willen er toch even een' blik op werpen, en die geringe
moeite is 't ook niet onwaardig, om zijn vriendelijk voorkomen en om de nette pastorie
daarnevens, - eertijds de woning van den pastoor, later van den onderwijzer, die over
akkers en weiden een fraai uitzigt heeft op het heerenhuis en het schoone bosch van
het landgoed.
Naar verdere merkwaardigheden behoeven wij in het dorpje of in den omtrek niet
te zoeken. Behalve het geboomte, zou 't voor Eerbeek geen verschil maken, al reikte
zijn verleden niet langer dan tot 80, in plaats van tot ruim 800 jaren.
Aan den grintweg liggen de meeste huizen. Daar vinden wij ook de school en een
weinig verder het station. En over de ruime

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

353
velden, die zich hier uitstrekken, zien wij ook de schoorsteenen en daken van een
paar papierfabrieken, wier oude drijfkracht, het water, door stoom vervangen werd.
De naastbijzijnde, met haar gebouwen een niet onbelangrijke uitgebreidheid beslaande,
is op de kaart als ‘het oude klooster’ aangewezen. Van een geestelijke stichting bij
Eerbeek schijnt overigens niets bekend en 't is onzeker, waar deze buurt dien naam
aan heeft te danken. De hooge papier-windmolen, die er in 1805 gebouwd was,
brandde omstreeks 1862 af en werd toen vervangen door de stoomfabriek, die door
de stoffen, voor de fabricage van grof, gekleurd papier benoodigd, de schoone,
liefelijke beek helpt bezoedelen.
Het schijnt ons eerst, dat de winst in tijd belangrijk en 't verlies aan natuurschoon
niet groot zou zijn geweest, wanneer wij tusschen Eerbeek en Loenen van den
spoortrein gebruik hadden kunnen of willen maken. Het k u n n e n hangt niet van
ons, maar van de dienstregeling af. Het w i l l e n was ditmaal buitengesloten door
den wensch, om eene ons nog gansch onbekende landstreek liever te doorwandelen,
dan in den wagen door te snellen. De weg is echter tamelijk lang, althans vrij wat
langer dan wij gedacht hadden, en voor een groot deel loopt hij door een groote,
eentoonige vlakte, onbeschut en zonder lommer, kaal en regt. De landstreek is meest
ontgonnen; schrale weiden en magere akkers breiden zich doorgaans aan weerskanten
uit. Maar ook de dorre heide, hier en daar met opslag begroeid, ontbreekt er nog niet,
en vooral op eenigen afstand, buiten 't gebied der bebouwde velden, ligt het
onafzienbare vale kleed.
't Is omstreeks drie uur in den middag en als de zon nog zoo hoog aan den hemel
staat, of zooals nu - op dezen open weg niet tot ons leedwezen - haar stralend
aangezigt in een' grijzen wolkensluijer hult, dan rusten op de heiden de tooverachtige
lichtglanzen en de lange, diepe schaduwen niet, die hen kunnen tooijen met zoo
wonderbare schoonheid. Ook is de rogge hier reeds ge-
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maaid en ingehaald. Slechts enkele schoven, op regelmatige afstanden opgezet,
bleven nog over, ten teeken dat het land hier niet tiendvrij is. De aardappel heeft nog
slechts een zwart, onoogelijk loof. Alleen de geele haver en een enkel bloeijend
boekweitveld schakeeren den bodem met hun groote ruiten van mat goud en zilverwit.
Toch vinden wij hier en daar ook nog wel een fraaijer landschap. Soms blaauwen er
in de verte hooge heuveltoppen en als de weg wat klimt, dan wint het uitzigt in ruimte
en afwisseling. Soms legeren zich ernstige bosschen aan den horizon, of rijzen er
naderbij boschjes van dennen, berken en hakhout op. Langs een' zwaren zandweg,
bij een sierlijk gevormde berkengroep, ligt een schilderachtig buurtje van roode en
witte huisjes, met pannen en strooijen daken in het frissche groen. Zoo is toch de
landstreek niet gansch van natuurschoon misdeeld. En als de eerste helft van den
weg is afgelegd, dan wordt het allengs beter. Er komt meer leven en meer
verscheidenheid om ons heen. Eikenwalletjes, met braamstruiken begroeid,
elzenboschjes, vetter weiden, enkele woningen, een paar boerderijen met hagen en
boomgaarden, weidende runderen, door kinderen geleid, geven er een meer bebouwd
en bewoond voorkomen aan het oord. Een beekje stroomt er vrolijk voort onder een
brug en slingert zich door de velden. Schoone, hooge berken prijken er met al de
gratie hunner witte stammen en afhangende twijgen. Straks wordt het houtgewas
nog overvloediger. Populieren, wilgen, eiken mengelen de schakeeringen van hun
loof. Boven wilde doorn- en beukenhagen, met witte windekelken als bezaaid,
tusschen en tegen weelderig geboomte, rijk aan vorm en kleur, teekenen zich schuren
en daken. Weiden met roodbont vee liggen tusschen boschjes en beplante singels,
en voor ons vertoont zich een donkere boschgordel, waartegen een hofstede met haar
nevengebouwen helder uitkomt.
Te vergeefs zien wij echter uit, of ook hier of daar een torenspits uitsteekt. Naar
de ontvangen opgaven omtrent den afstand te oordeelen, kan Loenen niet ver meer
zijn en wij verwachten het daar ginds, in of achter die boschstreek. Maar wij zijn op
de Veluwe en hebben met Veluwsche uren te rekenen. Vooreerst zijn
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wij nog maar in de uitgestrekte en welvarende buurschap Z i l v e n . En van Loenen
is nog geen spoor te ontwaren, 't Zal ons later ook blijken, dat het niet onverschillig
is, in welk gedeelte van het dorp men wenscht aan te komen. Welligt had de weg
langs de Eerbeeksche kerk ons eer tot het doel gebragt, dan de grintweg, wanneer
ten minste dat gedeelte, waar het kasteel t e r H o r s t wordt gevonden, het naaste
doel was geweest. Maar dergelijke dingen leert men eerst door ondervinding en 't
blijft de vraag, of het zandspoor ons meer te zien zou hebben gegeven, dan de
kunstweg. En zeker was ons dan een uitnemend fraai en zeer eigenaardig landschap
ontgaan. Wat ons op eenigen afstand een bosch scheen, blijkt, als wij onder zijn
trotsche loofgewelven zijn aangekomen, eenige groepen en lanen te zijn van forsche
beuken, zwaar van stam en breed van kruin. In hun lommer ligt een aanzienlijke
boerenwoning met hare aanhoorigheden, en onder het digte groene gewelf aan beide
zijden van de brug, die de breede bedding eener beek overspant, vertoonen zich
fantastisch en spookachtig hooge, zonderling gevormde, zandige kanten, in grillige
bogten het stroombed omzoomend. Dorre takken en gevelde stammen steken er hier
en daar over heen. Kort, geelgroen mos, of spichtig gras, of weelderig struikgewas
bedekt den bodem, waaruit de krachtige stammen kloek en ernstig oprijzen. 't Is een
schoon, woest landschap. Maar de beek heeft voor 't oogenblik nagenoeg geen droppel
water. 't Is thans een vreemd, wild ravijn en dat geeft er iets eigenaardigs aan, waarvan
de indruk niet uitblijft. Evenwel, wanneer de stroom, door den regen gezwollen,
tusschen de magtige beuken voortbruist, wanneer op de steile kanten de sporen van
den ‘schoonmaak’ weêr wat door mos en planten zijn uitgewischt, dan moet deze
verrassend schoone boschpartij zeker nog meer den wandelaar treffen, gelijk zij nu
reeds ons boeit en ons ganschelijk verzoent met ons besluit, om den spoortrein
ongebruikt te laten, al stond hij, als om ons uit te noodigen, bij het station Eerbeek,
toen wij 't voorbijkwamen.
Een weinig verder zien wij nu toch een torenspits, wel nog op eenigen afstand,
maar wij naderen toch blijkbaar het dorp,
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dat zich totdusver zoo zorgvuldig voor ons zoekend oog had verborgen. Aan onze
linkerhand strekt een ruime vlakte, door een dennenbosch begrensd, zich uit. Daar,
in die rigting, ligt het groote L o e n e n s c h e b o s c h . Ter regter is het meestal
bouwland, evenzeer door houtgewas omzoomd, dat echter meer de lijnen en tinten
van loofhout vertoont en waartusschen de grijze muren eener heerenhuizinge zijn te
onderscheiden. Derwaarts zouden wij kunnen afwijken, indien wij 't niet verkieslijk
achtten, vooreerst den grintweg te houden, die ons naar den kerktoren leiden moet,
al hebben de digte eikenschermen langs de heirbaan dit baken op onzen togt ook
weêr geruimen tijd voor ons bedekt. Zoo laten wij ons ook door geen ander, schijnbaar
nader, pad afleiden en als wij langs den hoogen bouwesch, wiens hoogste top een
dennenboschje draagt, het punt bereiken, waar de eikenwal eindigt, dan hebben wij
vóór ons een onafzienbare ruimte, waarin de grintweg als een blinkend witte streep
tusschen groene velden en over glooijende hellingen voortloopt, en nevens ons de
eerste huizen van het dorp, als op de grenzen der bewoonde wereld. Eenzaam staat
daar ginds in de onmetelijke vlakte een eenzame paal, - de mast, waarop bij het
vogelschieten het doel wordt bevestigd - maar langs den heuvelrand, dien wij
bestijgen, scharen zich huizen en schuren in hagen en tuinen; daar is het vriendelijk
lommer in de dorpsstraat; daar ligt, als een vooruitgeschovene wachtpost, de kerk
met haar’ toren en daar vinden wij in de koele gelagkamer van de herberg van de
gebroeders C a p e l een' verfrisschenden dronk, niet onwelkom na den langen marsch
op den zomermiddag tusschen S o e r e n en L o e n e n .
't Is niet onmogelijk, dat Loenen voor zomerverblijf sommige families zal aantrekken,
sinds het zoowel van den kant van Dieren, als van dien van Apeldoorn zoo
gemakkelijk te bereiken is. Voor een vijf-en-twintig jaren was 't nog een dorpje te
midden der heide, vriendelijk en liefelijk, met dezelfde frissche, zuivere lucht,
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met denzelfden hoogen, golvenden bodem, met dezelfde stroomende beeken en
lommerrijke bosschen, met dezelfde ruime vergezigten en begroeide heuvels en
uitgestrekte korenvelden. Maar slechts zware zandwegen leidden er heen, behoudens
een' enkelen kunstweg, die bij de eenzame herberg d e w o e s t e h o e v e den
straatweg van Arnhem op Apeldoorn verliet. Dat was wel reeds een belangrijke
vooruitgang bij vroeger, toen nog geen spoorbaan de hoofdplaatsen onzer gewesten
verbond en nergens iets anders, dan zand- of kleispoor werd gevonden. Toen moet
het Veluwsche dorpje, uren ver van iedere plaats van eenige beteekenis verwijderd,
wel een toonbeeld van eenzaamheid zijn geweest! Maar ook de reis in de diligence
van Arnhem naar d e Wo e s t e h o e v e was lang en eenzelvig, en dan wachtte den
bezoeker van Loenen nog een weinig minder vervelende togt door de onafzienbare
heide. Sedert werden, vooral door de bemoeijingen van den baron v a n
W i j n b e r g e n , sinds 1875 Heer van t e r H o r s t , de middelen van gemeenschap
aanmerkelijk verbeterd door den aanleg van grintwegen naar B e e k b e r g e n , naar
den straatweg tusschen Deventer en Zutphen, die bij 't ons bekende G i e t e l o uitkomt,
naar Eerbeek in verband met den kunstweg op Brummen en naar L a a g - S o e r e n ,
in aansluiting aan dien naar Dieren. Maar 't bleven toch groote afstanden en kostbare
reizen. Vreemdelingen en gasten dwaalden maar zelden herwaarts af. Nu 't, mede
door de volhardende pogingen van denzelfden edelman, gelukt is, den locaalspoorweg
tusschen Dieren en Apeldoorn tot stand te brengen, waarvan Loenen een der stations
is, kan voor de liefelijke plaats met haar fraaije omstreken een tijdperk aanbreken,
waarin 't ‘onbekend maakt onbemind’ niet meer van haar gelden zal. De weinigen,
die haar tot dusver bezochten, bewaarden vriendelijke herinneringen aan den tijd, er
doorgebragt. De velen, die zij hoopt te trekken, zullen vermoedelijk niet onvoldaan
van haar scheiden.
Ons verrast de eigenaardige schoonheid der landstreek. Onze togt herwaarts was
in den vollen zin des woords een ontdekkingstogt. Wat wij er zouden vinden, wisten
wij niet. Geen roep ging er van uit in den lande. Van ‘reisgids’ of ‘wegwijzer’ was
nog geen
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sprake. Van een beschrijving van den omtrek, zooals o.a. de G e l d e r s c h e
Vo l k s a l m a n a k van andere deelen van 't gewest, ook van de Veluwe, leverde,
was niets ter onzer kennis gekomen. Geschied- en oudheidvorschers schenen hier
den voet nog niet te hebben gezet. Wij herinneren ons niet, ooit op eenige
tentoonstelling een schilderstuk te hebben aanschouwd, waarvan het Loenensche
landschap het onderwerp was. 't Is hier in dat opzigt maagdelijke grond. Misschien
maakte dat wel een groot deel der bekoring uit. 't Is een genot, iets ontdekt, iets
gevonden te hebben, buiten het platgetreden pad. En mogelijk schaadt het den indruk
bij wie op onze aanwijzing het Veluwsche Loenen bezoeken, dat zij ongeveer weten,
wat zij zullen aantreffen. Zou het ditmaal verkieslijk zijn, het genot van zelf te zoeken
en zelf te vinden niet te bederven, door den welwillenden lezer, die ons tot dusver
volgde, plotseling bij den ingang van het dorp aan zich zelven over te laten? Een
aardigheid, als die waarmede onze d e G é n e s t e t zijn' S i n t N i c o l a a s - a v o n d
afbrak, duldt geen herhaling. 't Zou ons niet voegen, met een beleefde buiging, zooal
niet van den catheder af te treden, dan toch in de gastvrije deur der gebroeders C a p e l
te verdwijnen, met het wel wat ondeugende woord:
Ik zou wel zweeren, dat gij ook nog iets verwacht.
Wij wenschen onze aangename, ten einde spoedende taak tot het laatst toe te
vervullen, zoo getrouw 't ons mogelijk is. 't Genot van zelf te zoeken en te vinden is
voor hen, die na ons komen, ook volstrekt niet buiten gesloten. In den korten tijd,
dien 't ons vergund was, hier te vertoeven, konden slechts een paar hoofdpunten
worden bezocht. Bij langer verblijf is het veld voor nasporingen nog ruim genoeg.
Dat Loenen ons zeer aantrekt verzwegen wij niet. Te hoog moet evenwel de
verwachting niet worden gesteld. Want zonder twijfel, het Veluwsche dorp en
landschap heeft geduchte mededingers in de oorden, door de spoorbaan tot zijn
naburen gemaakt, van waar wel verreweg de meeste bezoekers zullen komen. Met
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den ‘fulpen zoom van het vale kleed’ aan den eenen kant, met het kleinood aan de
andere zijde - met Dierens omtrek en Apeldoorns omgeving - is het niet te vergelijken.
De lange reeksen van vorstelijke landgoederen en lustverblijven, de bloeijende,
steedsche dorpen vol weelde en gemakken, de statige, uitgestrekte wouden met hun
hoog en zwaar geboomte hebben wij hier niet te zoeken. Wie nog zoozeer een
vreemdeling in zijn vaderland is, dat hij deze parelen aan onze kroon niet kent, die
dwale niet in de allereerste plaats herwaarts heen. En wie ze kent, die vergelijke niet.
Loenen draagt een' gansch anderen stempel, de landstreek heeft een eigenaardige
type. Ruim en frisch, vrolijk en opwekkend is het algemeene karakter. Maar ook het
statige, het indrukwekkende ontbreekt er niet. Te meer treft het ons, naarmate wij er
minder op voorbereid waren.
Ons eerste bezoek geldt den waterval. Onder het zeer weinige, wat ons aangaande
den omtrek bekend was, behoorde de wetenschap, dat er op eenigen afstand een niet
onaanzienlijke val werd gevonden. Naar wij vernemen is er zelfs meer dan één, maar
een is toch de grootste en belangrijkste en die is ook het meest nabij, omstreeks een
half uur gaans van het dorp. De weg er heen is gemakkelijk te vinden. 't Is de groote
weg naar Beekbergen. Wij zullen daar een brug aantreffen over de beek of spreng,
en digt bij de brug, aan de regterhand, is de val. Dwalen kunnen wij niet en na korte
rust maken wij ons weêr op, om onze onderzoekingen voort te zetten.
Ongeveer op het hoogste punt van den esch, op het uiterste punt van het dorpje,
ligt de tamelijk oude, maar om haar' bouwstijl niet belangrijke kerk, met haar' toren
en het kerkhof er om heen. De dorpstraat bestaat hier uit slechts enkele huizen en
lommerrijke, van groene hagen omringde tuinen. Wij vinden er, nagenoeg aan 't
begin, de herberg met haar' overtuin en aan het einde de pastorie met haar hooge
linden en haar' grooten bloem-
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en moeshof. Ter zijde, aan eenige paden en wegen, vooral aan den grintweg naar het
station, liggen de meeste woningen. Daar verheft ook de betrekkelijk nieuwe R.C.
kerk haar torenspitsje en daar vertoont zich het hooge hout van een krachtig bosch.
Daarheen wijken wij nu niet af, maar houden den hoofdweg, die ons weldra aan het
einde der straat, over den ruimen, open bouwesch leidt. Hoe onbelemmerd weidt het
oog hier rond, aan de eene zijde over de uitgestrekte velden, waar de rogge rijpt en
de boekweit bloeit, straks uitloopend in de golvende, purperen heide, die zich in 't
verre verschiet in het wazig blaauw verliest, - korenvelden, als bewaakt door een
keten van wachtposten, van kale, vreemdgevormde, zandige heuvels, wier fantastische
rij daar ginds vóór ons den straatweg nadert en snijdt. Aan den anderen kant, waar
de bodem langzaam glooijend afloopt, sluiten boschjes van hooger en lager hout den
bebouwden akkergrond in en daar vertoonen zich te midden van weelderig geboomte
en tegen het donkere bosch, daken van huizen en schuren en het spitsje der R.C.
kerk. 't Is een eenvoudig maar rijk, een ernstig en toch vriendelijk landschap. De
hooge weg, waar een frissche koelte den gloed der reeds dalende zonne tempert,
blijft nog geruimen tijd een keur van schoone vergezigten aanbieden. Links wordt
het uitzigt wat meer beperkt door de woeste heuvels en allengs overvloediger
houtgewas. Maar heerlijk ontplooit zich aan den anderen kant een onafzienbaar dal.
Op den voorgrond zijn het fraai getinte heiden en zanden, akkermaalsboschjes en
boekweitakkers, tegen een kloeke boschpartij, aan wier voet enkele hutten en
hofsteden met hun strooijen daken liggen en aan wier zoom de gloeijend rood
gekleurde stammen van slanke dennen stralen van licht. Daar achter, op den tweeden
grond, breidt de volle, blaauwgroene woudstreek der Velthuizerbosschen zich uit,
zich aansluitend bij het zware geboomte, waarboven zich even een bruinroode
geveltop en een grijs gekleurd klokketorentje verheft. En verder, op den derden
grond, blaauwen begroeide bergen, in statige, sierlijke lijnen den horizon begrenzend.
Ver in 't verschiet schemert de forsche toren van Z u t p h e n en boven de toppen van
het hout
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steekt naderbij, maar op grooten afstand toch nog altijd, de schoorsteen der
Eerbeeksche papierfabriek uit.
Straks weêr verandert het landschap. Wij gaan nu tusschen eikenwallen en voor
ons ligt een laan van hoog en donker hout, als een reuzenpoort, in wier opening de
zonnenglanzen spelen op frisch en helder groen, met wemelend gouden weerschijn,
en op den grijswitten weg, die zich daar ginds onder de loofgewelven verliest. Weldra
treden wij de schoone beukendreef binnen, waar boven ons het digte bladerendak
zich uitbreidt en nevens ons de blanke, metalen stammen zich afteekenen tegen het
krachtig verlichte kreupelhout en de stralende zomerlucht. Een dergelijke trotsche
laan overwelft den breeden zandweg met zijn groene graskanten, die zich aan onze
linkerhand bij den weg aansluit en daarnevens ligt een oude, schilderachtige schuur
of schaapskooi, terwijl daar tegenover de gebouwen eener eenzame hoeve een klein
boschplein beslaan. Straks volgen steile, met dennen beplante, met kort gras en mos
begroeide heuvels en dalen, met opslag en struiken, waarlangs, evenzeer aan onze
linkerzijde, een schilderachtig zandspoor naar de heide loopt.
't Is hier een liefelijk oord. Maar 't is hier ook een ‘historisch landschap’. Slechts
zelden hooren wij in dit deel der Veluwe de stemmen van geschiedenis en
overlevering. Te meer welkom is 't, wanneer wij een enkele hooren, die van 't
verledene spreekt, zooals hier, al is 't ook van vergoten broederbloed, van
teleurgestelde verwachtingen, dat zij ditmaal heeft te verhalen. D e V r i j e n b e r g
heet de boerderij aan den weg. Dat is een oude naam en die naam roept droevige
herinneringen op.
't Was in de laatste helft der Junijmaand van het jaar 1354. In Gelder blaakte het
oorlogsvuur. Hertog R e i n o u d III en zijn broeder E d u a r d streden met verbittering
tegen elkander. De Geldersche adel was is twee vijandelijke legerkampen verdeeld
onder de banieren der magtige bannerheeren van B r o n c k h o r s t en der edele v a n
H e e c k e r e n s . De steden waren tegen elkander gewapend. De opgezetenen der
heerlijkheden, de eigenhoorigen, volgden hun Heeren, en werden hun velden
vertreden, hun woningen ver-
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brand, hun bezittingen geplunderd, hun zonen opgeofferd, regten hadden zij niet, om
hun nooden en belangen bekommerde zich niemand. Daar riep Hertog Reinoud de
mannen der Veluwe, tot dusver nagenoeg allen eigenhoorigen zijner moeder
A l i o n o r a , te wapen. De belofte der vrijverklaring was het verleidelijk lokaas. Vrij
te zijn! dat was een begeerlijk goed voor wie zoo lang en zoo zwaar het juk der
dienstbaarheid, de vloek der voortdurende onmondigheid drukte! De gansche Veluwe
gaf het antwoord op de roepstem van den landsvorst. Was het hun tot dusver niet
onverschillig geweest, of Reinoud of Eduard heerschte, of Bronckhorst of Heeckeren
den meesten invloed had, nu kozen zij Reinouds partij, met al de onbesuisdheid, al
de ruwheid eener schare, aan zelfbestuur ongewoon, die plotseling de knellende
banden voelt slaken. Reinouds zaak werd de hunne, maar ook, hun eigen wraak werd
gekoeld. Brandend en plunderend trok de volkshoop langs den zuidelijken zoom der
Veluwe naar Arnhem, dat vol angst bij hun dreigende nadering de poorten sloot, zijn
weerbare mannen wapende, donderkruit en bussen liet aanvoeren, holle steenen, met
lood gevuld, als kogels ter verdediging gereed maakte. Welligt werd ook de burgt te
Roozendaal versterkt en in staat van verdediging gebragt.
Wat er te wachten was, had de jammerlijke dood van Heer E m m e r i k v a n
D r u t e n , op den heiligen Paaschdag, in de kerk te Leeuwen, voor het altaar zelf
door een' bandeloozen hoop Betuwsche boeren vermoord, maar al te duidelijk
bewezen. Eduard en de partij der Bronckhorsten aarzelden niet, door krachtige
maatregelen de hun toegedane hoofdstad te beschermen. Een sterke krijgsmagt, onder
aanvoering van de Heeren van Bronckhorst en van Bahr, werd in de Veluwe gezonden
en hier, in de heide, werd de geduchte beweging met geweld onderdrukt. Een bloedige
strijd werd er gestreden en de kortstondige vrijheidsdroom was uit, al werd de
overwinning door den dood van meer dan één' wakker ridder, ook van den jongen
Heer van Bahr zelven, betaald. Niet aldus zou de vrijheid voor den lijfeigene worden
gewonnen. Nog jaren, nog eeuwen zouden er voorbij gaan, en beter voor-
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bereiding was er noodig, eer het juk der dienstbaarheid van zijn schouders werd
genomen en de vrijheidsboom beter vruchten droeg dan plundering en moord. De
V r i j e n b e r g bewaart in zijn' naam - zijn' naam, die als een bespotting klinkt - de
herinnering aan die droevige dagen, aan de bittere teleurstelling van den onberaden
vorst, aan de nog grievender teleurstelling der verdrukten en vernederden. Nog een
andere sombere overlevering verbindt zich aan een laagte nevens den weg, d e
M u n s t e r m a n genaamd. Daar zou in onveiliger dagen dan de onzen, een
Munstersch koopman van zijn geld beroofd en vermoord zijn geworden.
Voorbij de hoeve en de houtrijke heuvels van d e n V r i j e n b e r g klimt de weg
allengs meer, en eigenaardig is 't gezigt op een torenspits - die van B e e k b e r g e n
- regt daarvoor boven den rand der hoogte uitstekend. Weldra hebben wij nu de brug
over ‘de Vrijenbergsche spreng’ bereikt en wij zouden nu het pad daarnevens moeten
inslaan, maar wij houden nog een' korten tijd den grintweg tot aan het hoogste punt
en beklimmen de helling ter zijde, om een overzigt te hebben over de landstreek.
Welk een ruimte breidt zich daar rondom ons uit! 't Zijn bruine heiden en witte
zanden, wat wij zien, en dwars daardoor heen loopt lijnregt de boomlooze grintbaan
op den toren aan. Wij behoeven in die rigting geen' voetstap verder te gaan. 't Is alles
kaal en dor, maar indrukwekkend door zijn' ernst en door de onafzienbare verte,
waarin zich het schemerend verschiet verliest. En aan de andere zijde, naar den kant
van Loenen, overzien wij van den met bloeijende heideplanten begroeiden top een
fraai groen dal, hier en daar met witte, zandige plekken als doorzaaid, ingesloten
door dennen en akkermaalsboschen, en door digt en donker hout omzoomd, te
liefelijker door de tegenstelling met de eenzame onmetelijke wildernis daar ginds.
Hier kunnen wij dus terugkeeren. Eerst in de nabijheid van B e e k b e r g e n zouden
wij van den heuveltop een prachtig uitzigt vinden op dit dorp en de buurt
O o s t e r h u i z e n , den B e e k b e r g s c h e n e n k e n A p e l d o o r n , t o t
D e v e n t e r toe. Maar dat ligt ons nu te veel uit den weg.
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Afgedaald van de hoogte komen wij op het pad langs de beek, een laantje van
sparretjes en eikjes, jong nog en stijf. Een grijs geverwd houten hokje met een steil
dak is over de beek gebouwd. Daar binnen is een werktuig, dat den waterstand
controleert. En dan volgt de val zelf. 't Is geen Zwitsersche of Noorweegsche
bergstroom, die donderend neerstroomt langs magtige klippen en wolken van schuim
doet opstuiven in zijn geweldige verbolgenheid. Wij zouden wel dwaas moeten zijn,
om iets dergelijks hier op de Veluwe te verwachten en verkeerd zouden wij doen,
als wij de herinnering aan zulke overweldigende natuurtooneelen 't genoegen lieten
bederven, dat het gezigt van dezen Loenenschen waterval ons bereiden kan. Want
inderdaad, voor ons land heeft hij een hoogte, die door zeer weinigen, indien al door
een' enkelen, wordt geëvenaard. In vier afdeelingen stort het water trapsgewijze neder
en tamelijk breed is het heldere, blinkende vlies, dat ruischend en klaterend neerdaalt.
Beneden aan den voet is de val in zijn geheel uit den aard der zaak het best te zien
en geenszins onaanzienlijk vertoont hij zich van daar. 't Zou een uitnemend en
begeerlijk sieraad voor een landgoed zijn, gelijk hij aan Loenens omtrek een
eigenaardige aantrekkelijkheid geeft. Maar op een buitenplaats zou er zonder twijfel
meer partij van zijn getrokken. Daar zou de eerste eisch die der schoonheid wezen,
hier is de eenige, het nut. De spreng, die in de heide ten Noorden van den
Arnhemschen grintweg ontspringend, zulk een inderdaad aanzienlijk verval heeft,
is een der voedingskanalen van het Apeldoornsche kanaal. De waterstaat voert hier
heerschappij. Stijf en regelmatig, van steenen gemetseld, is bodem en kant. Dat
schaadt den indruk. Wij zouden wel willen vragen, of 't met de belangen van het
werk zoo gansch onvereenigbaar zou zijn geweest, als langs de zijden wat groote
veldkeijen, zooals de heide er wel opleveren zal, waren neergeworpen en opgehoopt,
als wat mos en gras en waterplanten en biezen, waarvoor de milde natuur wel zou
zorgen, de eenvormigheid en regelmatigheid mogten breken? Daar zou van dit
schoone plekje met zijn frisch en overvloedig water wel wat te maken zijn, als ook
smaak en schoonheidsgevoel in de bureaux van het Ministerie,
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in de instructiën der ingenieurs, in de bestekken der aannemers plaats konden vinden,
en mogelijk zouden de kosten daardoor niet zoo aanmerkelijk worden verhoogd. Ten
deele zal ook de tijd het zijne wel doen. Nu is alles nog vrij nieuw; klein zijn nog de
boompjes, kaal is nog de omgeving van den val. Als de sparren opschieten en hun
spitse kruinen, hun sierlijke guirlandes hier en daar krachtig zich teekenen tegen de
lucht, als het struikgewas was digter en wat wilder wordt, dan zal 't gezigt op den
val nog veel winnen. Maar zelfs zooals het nu is, kunnen wij toch met voldoening
op onze namiddag-wandeling herwaarts terugzien.
Wij hadden 't ook vrij wat slechter kunnen treffen. Eenige weken later bezocht uw
gids nog eens het vriendelijk oord. Helaas! er was niets meer dan een dun, armoedig
straaltje, dat langzaam neersijpelde van terras tot terras. Er was geen water en dus
ook geen waterval. Voor werken aan 't kanaal was de spreng zoo goed als gesloten.
En bleef de weg er heen even schoon, gaf het terugzien van nu niet meer onbekende
tafereelen vernieuwd genoegen, de togt naar den val moest als zoodanig mislukt
worden genoemd.
De gloeijende tinten en de lange schaduwen der ten ondergang neigende zon liggen
over het landschap, wanneer wij naar het dorp terugkeeren. 't Is langs denzelfden
weg, toch weêr zoo gansch anders, bij veranderde rigting en afwisselende verlichting.
Tegen den zuiveren hemel, vol van licht, teekent zich vóór ons het donkere
kerkgebouw, vooruittredend uit den boschrijken heuvelrand, als een kaap in zee.
Over het groen in het uitgestrekte dal ligt een gouden gloed, de velden van den esch
stralen van glans, de grijsblaauwe bergen in 't verschiet smelten weg in nevelig waas.
De heerlijkheid en de vrede van den zomeravond ligt over het landschap. Noode
scheiden wij, om in de nette kamer der herberg de krachten aan het eenvoudig, maar
weltoebereid maal, intusschen voor ons gereed gemaakt, te herstellen. Sinds de vroege
morgen ons vond, door het bosch van L a a g S o e r e n ronddwalend, was er reeds
menig uur verloopen en ook sedert wij, na onze ochtendwandeling, het logement
aldaar verlieten, was menig voetstap gezet,
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slechts een oogenblik rust genoten. Tot nog toe behoefden wij ons niet te verwijten,
dat wij onzen tijd verbeuzeld, maar evenmin te beklagen, dat wij onzen dag verloren
hadden. En zoo mogelijk, moeten wij van Loenen nog wat leeren kennen, eer de
duisternis komt en de trein naar Apeldoorn vertrekt.
Terwijl wij een oogenblik pozen, kunnen wij ons laten verhalen, dat de herten,
wier geweien de gelagkamer versieren, hier in de buurt zijn geschoten, maar lang
geleden, toen er in de nabijheid nog veel meer bosch werd gevonden. Ook vernemen
wij 't verhaal omtrent het feit, op het uithangbord der herberg vereeuwigd, voor
zoover althans van vereeuwigen sprake kan zijn bij het vergankelijk menschenwerk,
door olieverw op een aan alle weêr en wind blootgesteld paneel gewrocht. Het
uithangbord vertoont een paar mannen, met toga en bef en barret, of steek, staande
aan weerskanten van een' zwaren, gevelden boomstam, en daaronder is de naam der
herberg: d e e i k e b o o m , te lezen. Over een' omgehouwen eik was, zoo verhaalt
men ons, in vroeger dagen een lang en kostbaar en verbitterend proces gevoerd,
tusschen een' der baronnen v a n H a c k f o r t , destijds eigenaar van het kasteel t e r
H o r s t , en een' of ander nabuur. Ten langen laatste was hier in de herberg een
schikking getroffen. Sedert heet de herberg d e e i k e b o o m , en wordt op het bord
de twist en de verzoening den volke in thans wat verbleekte kleuren te aanschouwen
gegeven.
Veel belangrijker zaken vermeldt het boek der historie omtrent het Veluwsche
Loenen niet. Behalve den slag bij den Vrijenberg schijnt haar veder niet veel te
hebben opgeteekend, sinds reeds in 't jaar 838 de oorkonde werd opgemaakt, waarin
A l b r i c u s , bisschop van Utrecht, den in Christus geliefden graaf R o d g a r eenige
goederen in vruchtgebruik geeft, door dien graaf der St. Maartenskerk geschonken,
en daaronder ook de villa's L o n a en S u l v e n d a - hoogst waarschijnlijk Z i l v e n
- in de gouw F e l u a . Tot de oudst bekende plaatsen in den lande mag Loenen dus
wel worden gerekend, al wordt zijn naam in den loop van tien en een halve eeuw
ook naauwelijks meer genoemd.
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Van vroegere bewoners, die er in grafheuvels of haardsteden de sporen van hun
verblijf achterlieten, schijnt in dit gedeelte der Veluwe tot dusver niets te zijn
gevonden.
De schemering van den langen zomerdag daalt, wanneer wij den weg naar 't station
inslaan. In verband met andere plannen moet de laatste trein ons naar Apeldoorn
voeren en wenschen wij den nacht te Zutphen door te brengen. Om het station te
bereiken hebben wij een twintig minuten noodig, maar wij nemen den tijd wat ruim,
om nog zooveel mogelijk van het dorp en het landschap aan dien kant te zien. En
het blijkt ons, dat wij ons vrij wat langer hier hadden kunnen ophouden. 't Is een
vrolijk en vriendelijk tafereel langs den kronkelenden grintweg. In tuinen en hagen
en boomen liggen de huizen en in hun rij vertoont zich ook de R.C. kerk. Daar, aan
een pleintje, prijken zware iepen en vóór ons rijst als een muur van hoog en prachtig
hout. Het plantsoen van het landhuis d e k l e i n e H o r s t - een ver van smaakvol
gebouw, waarvan wij bij Zilven den grijzen achtergevel hadden zien schemeren
tusschen 't geboomte - sluit zich daarbij aan. En dan opent zich een uitnemend
schoone, indrukwekkende laan, die ons bij het schemerend avondlicht aan de
vermaarde Middachterlaan herinnert. De grintweg buigt zich daar langs, maar ons
pad voert er door heen. Wij vinden er bij den ingang de beek, met de steile, hooge
kanten en het trotsche loofgewelf der forsche beuken, die wij ook bij Zilven hadden
begroet, terug. Aan onze regterhand breidt langs den waterloop een digt begroeid
bosch zich uit. Links volgt een breede, lange vijver, met een tweetal watervalletjes,
de trotsche laan, terwijl aan de andere zijde van den vijver de grintweg voortloopt.
En aan het einde der beukendreef worden wij verrast en getroffen door het gezigt op
het groote, deftige huis, dat daar onverwacht uit zijn grachten oprijst en zijn strenge
lijnen afteekent tegen den klaren avondhemel. Men had ons wel gezegd, dat niet ver
van 't station h e t h u i s t e r H o r s t lag, ook hadden wij een topje van zijn'
gevelmuur en het kleine houten torentje even zien uitsteken boven het bosch, op weg
naar den waterval. Maar wij hadden niet verwacht, zulk een gebouw
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aan te treffen. De hooge, breede voorgevel, met platte lijst, frontespies en pilasters,
is betrekkelijk nieuw, in Italiaanschen stijl. Een kloeke steenen brug leidt naar den
ingang en daarachter onderscheiden wij een nevengebouw met trapgevels, terwijl
stallen en bouwhuizen op het ruime, met schoone linden getooide voorplein staan.
Maar vooral de zijgevel is merkwaardig, als een bouwwerk in renaissance stijl uit
het midden der 16de eeuw. 't Geheel maakt een' diepen indruk, ten deele misschien
ook door het onverwachte van zijn verschijning en door het schemerlicht, waarin het
op eens te voorschijn treedt, maar toch bovenal door zijn forsche lijnen en zijn'
colossalen omvang. Wij betreuren het zeer, dat de tijd en de toenemende duisternis
ons niet toelaten, hier veel langer te vertoeven en slechts even vergunnen, een schets
te nemen van het merkwaardige huis. Over het schoone lindenplein tusschen de
stallingen komen wij weêr op den grintweg uit, en voorbij de fraaije, thans ledig
staande villa R a d e l a n d vinden wij al spoedig 't station, waar de trein zich niet
lang laat wachten. Maar met zulk een' oppervlakkigen blik op het edele huis t e r
H o r s t en den zeer bezienswaardigen omtrek daarvan, mag uw gids zich niet
vergenoegen en de gelegenheid moet worden gezocht, om nogmaals herwaarts af te
dwalen, tot nadere kennismaking met een oord, dat zoozeer zijn opmerkzaamheid
verdient.
Ditmaal komen wij van den kant van Apeldoorn te Loenen en het deel van den
spoorweg, dat de vorige maal in de duistenis was gehuld, zien wij nu in den vollen
glans van het morgenlicht. Veel is er trouwens niet te zien. De spoorbaan volgt
aanvankelijk den loop van het kanaal, tusschen groenland en boschjes, met wijde
uitzigten over de vlakte. Straks verlaten wij het kanaal en sporen door schrale
bouwakkers en weiden, waardoor hier en daar zandwegen zich slingeren, waarin nu
en dan een boerenwoning zich vertoont en waarboven van verre de Zutfensche toren
oprijst. Aan het station B e e k b e r g e n stoppen wij, en wij zien ook wel
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de huizen van het dorp en het oude kerkgebouw - een der oudsten van de Veluwe met zijn' niet onaanzienlijken toren, maar op een twintig minuten afstand. Niet daar
ginds, op den hoogen dorren grond, maar in de meer vruchtbare lage streek, waar de
hofsteden en akkers en boomgaarden van de buurschap O o s t e r h u i z e n liggen,
verwacht men in de toekomst vermeerdering van welvaart door de spoorlijn, en daar
werd het station dan ook gebouwd. Wij behoeven hier niet uit te stijgen. In Beekbergen
zelf kon alleen de kerk, die in haar muurwerk tufsteen bevat en binnen haar wanden
de grafstede van M a r t i n O r g e s , den eersten papiermaker in Gelderland, bewaart,
onze opmerkzaamheid trekken. En in den omtrek? Het voor de geschiedenis der
Veluwe zoo belangrijke E n g l a n d e r h o l t , de oudste gerigtsplaats der gouw, reeds
in 801 als een hoeve genoemd, is grootendeels verdwenen. Men vindt er nog slechts
een bosch van hakhout, B r u g g e l e n , het overblijfsel van het oude, groote bosch
B r a c l o g . Het woeste, maagdelijke, alleen bij wintervorst of in zeer drooge zomers
toegankelijke B e e k b e r g e r b o s c h is in welig bouwland veranderd. H u y g e n s
boerenhuizinge, waarvan de geestige en geleerde dichter-staatsman zulk een
vermakelijke schilderij ophangt, is niet meer te vinden naar het schijnt. Alleen ter
wille der herinneringen, er aan verbonden, zouden wij ons hier behoeven op te houden.
Voorts loopt de spoorbaan door de wilde heide, met heuvels en zanden, totdat bij
Loenen weêr dennen en beuken, weiden en akkermaalsboschjes de nabijheid eener
bewoonde en bebouwde landstreek aankondigen.
Wij kunnen nu, bij 't verlaten van het station, het vriendelijk en bloeijend landschap
beter leeren kennen, dan ons voor eenige weken in de schemering mogelijk was.
Daar ligt de kloeke boerenhofstede met haar hooge eiken, haar groene hagen, haar
frissche weide met roodbont vee. Daar het plantsoen der villa R a d e l a n d , met het
beekje, dat het bespoelt. Daar voor ons het R. kerkje aan den grintweg, met de huizen
van het dorp en de bosschen er om heen. Daar de breede, statige lindenlaan tusschen
de stal-
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lingen van Te r H o r s t en aan het einde het deftige huis. 't Is nog wat vroeg in den
morgen, om nu reeds den toegang te vragen. Wij bestijgen dus nog niet de treden
van de forsche brug voor de hoofddeur, maar wandelen langs de breede gracht, langs
den bloem- en moestuin, langs den uitgestrekten, met larixen, jonge eiken en beuken
beplanten hof, met bouwlanden nevens ons en een eikenbosch vóór ons, om te
beproeven, of wij ook een goed gezigt kunnen verkrijgen op den achtergevel van het
eerwaardige gebouw. 't Blijft geruimen tijd wat veel tusschen het hout verborgen,
maar ten laatste treedt het toch met zijn verbazend hoog leijen dak, zijn forsche lijnen,
zijn donkere muren als een indrukwekkend gevaarte te voorschijn. Aan den achterkant
is een uitbouwsel, met een' gevel in renaissance-stijl, waaruit een zware luifel boven
een zoldervenster uitsteekt en waarboven een hooge, dikke schoorsteen oprijst. Veel
hooger nog verheft zich het dak tusschen de gebogen lijnen der zijgevels, en daarboven
het houten klokketorentje. De voet van het om zijn bouwtrant merkwaardige kasteel
verschuilt zich in het digte geboomte, en de bosschen, die het omringen, vormen met
de stallingen en het afzonderlijk staande gebouw bij de gracht, dat met een' antieken
trapgevel prijkt, een waardige lijst van het ernstige en toch smaakvolle werkstuk van
zestiende-eeuwsche architectuur.
Het huis t e r H o r s t werd in 1557 gebouwd door W i j n a n d H a c k f o r t ,
burgemeester van Arnhem, en zijne huisvrouw A l i d a B u s h o f f , die van het bij
Soeren gelegen kasteel C o l d e n h o v e n afkomstig was. Zij hadden de bezitting
gekocht van de familie S t e p r a e d t v a n D o d d e n d a e l ; het oude, kleine huis
hadden zij afgebroken en uit ruime beurs een grootsch gesticht opgetrokken.
Onveranderd is 't intusschen niet gebleven. De tegenwoordige voorgevel is in gansch
anderen, bij het geheel niet behoorenden stijl opgetrokken, al is hij op zich zelf deftig
en rijk. 't Was vroeger de achterkant van het huis, en daar prijkte indertijd een
dergelijke gevel, als die welke nu nog de drie andere zijden versieren. Destijds was
de ingang in het uitbouwsel aan den tegenwoordigen achtergevel. Men vond daar
een brug over
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de gracht, waartoe een voor omstreeks zestig jaar gesloopte poort toegang gaf, gelijk
een afbeelding in olieverw, in een der kamers van het kasteel bewaard, het ons te
zien geeft. Het nog bestaande gebouw buiten de gracht, thans de oranjerie, was
destijds het koetshuis. In de jaren 1791 en 92 werden de tegenwoordige stallingen
en bouwhuizen nevens de groote lindenlaan gebouwd, terwijl omstreeks denzelfden
tijd, of in 't begin dezer eeuw, de statige voorgevel met de forsche brug werd
opgemetseld.
Achter het kasteel ligt een vrij uitgestrekt eiken- en beukenbosch, met een'
rijkbegroeiden mosgrond, waar welig onderhout, boschbessen en varens tieren. Een
heldere beek stroomt er langs en van den zoom der kloeke woudpartij zien wij het
huis met zijn nevengebouwen en schuren uitkomen tusschen 't groen, dat zijn voet
omringt, en het donkere geboomte van zijne schoone lanen en bosschen, met
lommerrijke wandeldreven en fraaie waterpartijen, waarin den bezoeker de vrije
wandeling gaarne wordt vergund.
Ook de hooge voordeur der huizinge zelve, waarheen wij langs met bloemen en
bloeijende planten versierde trappen opstijgen, wordt ons welwillend geopend.
Daar het inwendige van het kasteel grootendeels gemoderniseerd is, beantwoordt
het niet geheel aan onze verwachtingen, door het antieke voorkomen van zijn
buitenmuren opgewekt. Maar een uitnemend kunstwerk uit den tijd der stichting
heeft de groote zaal, ter regterzijde van de ruime vestibule, in haar' schoonen
schoorsteenmantel behouden. 't Is van fijnen, grijzen Franschen steen gebeeldhouwd
en vertoont op de breede lijst een fraai uitgevoerd tafereel van de kruisdraging met
tal van figuren. Twee menschenbeelden, een ridder en een dame, de stichters van het
huis, zijn daaronder geplaatst, nevens wapenschilden en andere sieraden. Aan de
wanden der zaal hangt een aantal portretten, grootendeels van de adellijke familie
v a n A d r i c h e m , benevens een afbeelding van haar stamslot bij Beverwijk.
Sedert W i j n a n d H a c k f o r t het edele huis t e r H o r s t bouwde, volgden
zeven geslachten elkander van vader op zoon
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in 't bezit daarvan op. De laatste, Mr. C.F.J.F. baron H a c k f o r t v a n t e r H o r s t ,
liet bij zijn overlijden in 1876 slechts twee dochters na, waarvan de oudste door haar
huwelijk met den heer F.M.A.J. baron v a n W i j n b e r g e n het kasteel in dit geslacht
overbragt. Beider wapens prijken in het frontespies van den voorgevel.
De Heeren van ter Horst waren van ouds erfholt- en markerigters der L o e n e r
m a r k , die nog heden ten dage in wezen is en een aanzienlijk gedeelte der gronden
onder Loenen en Zilven omvat. Zij bestaat uit heide, boschgrond, bouwland en
bosschen, meest akkermaalshout. De bosschen zijn verdeeld en kennelijk toegewezen
aan de Geërfden, door doelen of grondheuvels afgedeeld. De opbrengst der overige
in gemeen bezit zijnde gronden wordt gelijkmatig onder alle Geërfden verdeeld. Den
tweeden Dinsdag na Pinksteren, op den zoogenaamden G e ë r f d e n d a g , vergadert
de Loener mark onder het voorzitterschap van den Heer van t e r H o r s t , waarop
door den markschrijver rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven
wordt gedaan en de belangen der marke worden behandeld. Zoo was 't hier reeds
sinds eeuwen; en werd elders, zooals in 't naburige Eerbeek, de mark gescheiden,
het oude gebruik bleef te Loenen nog in volle kracht.
Bij het vernieuwd bezoek aan Loenen was, evenals bij het eerste, de tijd beperkt.
Wat voordeel de spoorbaan moge aanbrengen, het onverbiddelijke spoorklokje maakt
haastige reizigers. Wie eertijds den langen weg herwaarts had afgelegd, ging zoo
spoedig niet weêr heen. Ons was slechts de gelegenheid tot een kort uitstapje vergund,
zooals de versnelde reisgelegenheid het mogelijk maakte. Hadden wij geweten, dat
de waterval ons ditmaal zou teleurstellen, wij waren liever den anderen kant nog
eens uitgetogen, naar het dennenboschje op den hoogen eng, van waar het uitzigt
zoo ruim en zoo schoon moet zijn. Voor een'
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togt naar en door het Loener bosch, of voor een' ontdekkingstogt in de boschen van
d e Ve l t h u i z e n was in elk geval de tijd te naauwkeurig afgemeten.
De Veluwe gaf ons weêr iets van haar bescheiden en toch zoo aantrekkelijk schoon
te zien. Niet aan den eersten den besten tourist geeft zij zich over. Zij moet in haar
afzondering worden opgezocht. Zij eischt, dat men iets er voor over hebbe, om haar
te leeren kennen. Of liever nog, zij eischt niets en zij belooft niets. Als onbewust van
haar bekoorlijkheid, leeft zij haar stil en eenvoudig leven. De groote stroom der
reizigers bruist haar voorbij. Maar soms dwaalt een vriend van de maagdelijke natuur
en van het grijs verleden naar haar verborgen schuilhoeken af. Groot zijn de afstanden,
zonnig vaak de wegen, eenzaam de heiden. Het zweet kan gudsen van het voorhoofd,
de tong kleven aan 't gehemelte, en niet altijd vindt ontbering en inspanning haar
loon.
Ook zal niet ieder, wat hij vindt geëvenredigd achten aan de moeite, die het heeft
gevorderd. De smaken verschillen, gelijk de behoeften. Daar zijn er, die de Veluwe
niet waardeeren en haar nooit zullen lief krijgen. Voor hen zijn er gelukkig, ook in
ons vaderland, andere streken, waarheen zij den voet kunnen wenden of hun
plaatsbillet nemen.
Daar zijn er, die de Veluwe kennen en haar liefhebben, zoo als zij is, die haar te
meer lief krijgen, naarmate zij haar meer leeren kennen en de wondermagt van haar
poezij hebben gevoeld.
Misschien wilden enkelen van dezen ons volgen bij onze zwerftogten en mogelijk
trekken zij wel eens met den wandelstaf in de hand en den reistasch op den schouder,
van Dieren naar Apeldoorn. Ons zal het aangenaam zijn, als wij eenige bruikbare
wenken konden geven, en ging 't hun als ons, dan denken zij later nog wel eens met
genoegen aan die ruime velden, die schoone vergezigten, die vriendelijke
landgoederen, die lommerrijke bosschen, die heldere beekjes terug, en dan zeggen
zij bij zich zelven:

Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus, Nieuwe wandelingen door Nederland

374
‘'t zal, hoop ik, niet de laatste keer zijn geweest, dat mijn oog er zich aan verkwikken
en mijn hart er zich in verblijden mogt.’

Aanteekeningen.
De meeste inlichtingen ontving ik van de HH. Prof. A c q u o i te Leiden en den baron
Va n W i j n b e r g e n te Loenen. Daar bleef nog wel wat over, waaromtrent ik geen
berigten verzamelen kon. Mededeelingen ter aanvulling van het geschrevene blijven
gewenscht.
In het uitvoerige en om allerlei bijzonderheden belangrijke artikel d e
Ve l u w s c h e f a m i l i e T u l l e k e n e n h a r e a a n v e r w a n t e n (Herald. Bibl.
1881) vind ik in de noot op blz. 283: ‘Adam Huygens werd in 1703 door koop
eigenaar van den kleinen Vrijenberg.’ Kan dat een aanwijzing wezen, dat de landhoeve
van Constantijn Huygens (waarover o.a. de Geldersche Volksalmanak van 1839 is
te raadplegen) tusschen Loenen en Beekbergen te zoeken zou zijn?
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Een woord tot afscheid.
Een woord tot afscheid - en nu voor goed. Al hopen wij nog wel eens hier en daar
te zamen te wandelen, met pen en potlood in de hand, om ook mede te deelen, wat
schrijf- en teekenstift waardig achten, onder de oogen onzer landgenooten te worden
gebragt, in dezen vorm wordt ons werk niet meer voortgezet. Er bleken bezwaren te
bestaan, aan de volledige uitvoering onzer plannen verbonden. Wij vonden nog steeds
bij velen sympathie, maar niet weinig oude vrienden en inteekenaars bleken ons toch
te zijn ontvallen en van onzen wakkeren uitgever mogten wij niet vorderen, dat hij
te groote offers bragt. Zelf gevoelde uw gids, dat te veel herhalingen en verwijzingen
naar het reeds behandelde onvermijdelijk zouden worden, terwijl zijn tegenwoordige
woonplaats, ook bij alle hulpvaardigheid van den bibliothecaris G o n n e t en bij het
vele, waarover ook de gemeente-bibliotheek te Haarlem te beschikken heeft, hem
op verre na niet de bronnen en bouwstoffen leveren kan, die hem te Rotterdam ten
dienste stonden.
Niet zonder weemoed scheiden wij van een' hoogst aangenamen arbeid. Maar als
het tij verloopt, verzet men de bakens. Daarom, nogmaals een woord van hartelijken
dank aan wie ons gastvrij ontvingen, hulpvaardig rondleidden, krachtig ondersteunden
met hun aanwijzingen en mededeelingen, en een welgemeende afscheidsgroet aan
de bekende en onbekende vrienden in den lande, wier instemming met ons doel en
de wijze van uitvoering ons zooveel voldoening heeft verschaft.
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