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Rozendaal - Biljoen - Middachten.
Drie namen van goeden klank. Edele huizen, rijk aan herinneringen, uitgestrekte
landgoederen, rijk aan schoonheid, worden met die namen genoemd. In het
bekoorlijkst gedeelte van Gelderland gelegen, mild door de natuur begunstigd, sedert
eeuwen door aanzienlijke en vermogende bezitters zorgvuldig onderhouden en
smaakvol versierd, dragen zij zelven ruimschoots bij tot de heerlijkheid van het
lustoord op den linkeroever van den IJsel, waarop ieder Nederlander trotsch is.
Zelfs B i l j o e n , dat voor eenige jaren veel heeft geleden en veel heeft verloren,
behield nog altijd, ook door het er onder behoorende B e e k h u i z e n , een niet gering
deel van zijn' voormaligen luister, en elk dier goederen heeft eigenaardigheden
genoeg, om bij alle overeenkomst een afwisseling aan te bieden, die den bezoeker
voortdurend boeit en het overvloedig genot verhoogt.
't Zal naauwlijks noodig zijn, te zeggen, waar wij hen hebben te zoeken. Niet enkel
de meer begunstigden door de fortuin vinden gelegenheid, hen bij eigen aanschouwing
te leeren kennen, maar ook de weinig bemiddelden konden door de goedkoope
volkstreinen er voor weinig geld een' herlijken dag doorbrengen, en Middachtens
golvende boschgrond zag er meer dan eens dui-

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

2
zenden uit alle oorden des lands op een der nationale zendingsfeesten vereenigd. 't
Mag vermoed worden, dat weinig streken van ons vaderland zóó bekend zijn als die,
waarin wij ditmaal uw gidsen wenschen te zijn.
Zoo ergens, dan is hier intusschen de waarschuwing niet overbodig: verwacht niet
te veel. De landstreek is zóó rijk aan natuurschoon, dat een bezoek, zelfs aan 't
voornaamste, de grenzen eener ‘wandeling’ verre zou overschrijden. Wie het voorregt
hadden, er in den zomertijd eenige weken te vertoeven, weten het wel, hoe talrijk er
de schoone, woeste, of liefelijke partijen zijn, hoeveel grooter en kleiner togten er
zijn te maken over de heuvels, door de dalen, in de bosschen, op de heiden, en zij
zullen allerminst verwachten, dat alles zal worden aangewezen, wat hen aantrok en
trof. Wie, als wij, zich een paar dagen er ophielden, hebben 't ook ondervonden, dat
er vrij wat ongezien moest blijven! Te meer is dit het geval, waar wij ons niet
uitsluitend bepalen tot het rondzwerven in de vrije natuur. De toegang tot de kasteelen
R o z e n d a a l en M i d d a c h t e n is ons vergund en het bezigtigen der
merkwaardigheden, daar bewaard, eischt van den toch reeds beperkten tijd wel eenige
uren. Het Koloniaal Militair Invalidenhuis op B r o n b e e k mogen wij niet voorbijgaan
en op B i l j o e n vinden wij de kunstmatige vischteelt, die wel onze opmerkzaamheid
verdient. De tijd, daaraan besteed, kan door den gewonen wandelaar elders worden
gebruikt, maar wij beklagen ons dat oponthoud niet. Welligt kunnen wij daardoor
ook nog iets mededeelen, dat niet van zoo algemeene bekendheid is, terwijl wij
voldoen aan onze eigenaardige verpligting, om niet enkel te vermelden, wat schoons
de natuur in ons vaderland aanbiedt, maar ook, wat er te vinden is van belangrijke
gebouwen en van bezienswaardige inrigtingen.
Uit den aard der zaak brengt de zomer de meeste bezoekers. Als alles in vollen
zomerdosch prijkt, als eiken en beuken hun
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trotsche bladerkroonen dragen, als langs de hellingen en in de dalen de boekweit
bloeit en het koren rijpt, als de lange dagen vergunnen, zooveel mogelijk te genieten,
dan is 't de beste tijd. Dan, ja, dan kan 't warm zijn op de hooge heidevelden en in
de zandige valleijen, maar lommer is er toch ook in overvloed en frischheid gaat uit
van de talrijke beekjes, van watervallen en fonteinen en groote, heldere vijvers, terwijl
de tram en de spoorbaan het mogelijk maken, de lange, zonnige wegen te vermijden,
om in schaduwrijke lanen en digte bosschen den wandeltogt te beginnen. Wij gaan
ditmaal echter in het vroege voorjaar. Het jaar 1882 bragt ons een heerlijke lente, en
al heeft de Meimaand met haar bloeijende en geurende heesters, wat haar nog meer
aanbevelenswaardig maakt voor wie zijn' tijd kan kiezen, ook de eerste helft van
April heeft haar eigenaardige bekoorlijkheid. 't Berouwt ons niet, hier het ontwaken
der natuur te hebben mogen bespieden.
Wallen en poorten heeft Arnhem niet meer. Reeds koning Lodewijk had de
vestingwerken ter slechting afgestaan. Tijdens keizer Napoleons bestuur dreigde 't
gevaar, dat Arnhem tot een vesting van den eersten rang zou worden gemaakt en met
schrik zagen de eigenaars der omgelegen landgoederen de officieren der genie hun
opmetingen ten behoeve van den kring der forten doen. In de eerste jaren van koning
Willems regering werd met de ontmanteling begonnen, om vooral na 1829 met kracht
te worden voortgezet. Een nieuw tijdperk in de geschiedenis van Gelderlands oude
hoofdstad brak aan. 't Gedeelte der stad, dat wij tusschen het station en het Velperplein
aantreffen, dagteekent uit dien tijd der vernieuwing. Alleen de namen S t . J a n s
b u i t e n e n b i n n e n s i n g e l herinneren nog aan het verledene, waarvan overigens
geen sporen meer overbleven. Zelfs een ‘singel’ is er niet meer. Voor eenige jaren
vond men er nog de voormalige stadsgracht, waarin de hooge boomen zich spiegelden,
en aan
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weerskanten daarvan langs den breeden rijweg de reeks van huizen, allengs gebouwd
toen de vestingwerken tusschen de S t . J a n s en Ve l p e r poorten waren gesloopt.
Thans is ook de gracht gedempt en vervangen door een' aanleg met groote grasperken,
wandelpaden, heesters, bloemen en marmeren vazen, die in dit jaargetijde nog hun
houten omhulsel ter bescherming tegen den Noordschen winter dragen. De geheele
oude stad is op die wijze door een fraai plantsoen omringd en alles, wat daar buiten
ligt, behoort tot de nieuwe stad, die zich nog voortdurend uitbreidt. 't Belangrijkst is
die uitbreiding aan de N.O. zijde in de rigting van Velp. Als wij op het Velperplein
zijn gekomen, laten wij het gebouw M u s i s S a c r u m regts liggen en slaan de
S t e e n s t r a a t in, op wier hoek de fraaije slanke toren der nieuwe R.K. S t .
M a a r t e n s - k e r k zich hoog in de heldere lucht verheft. Aan beide zijden dier
hoofdstraat, die regt op den Velperweg aanloopt, zijn geheel nieuwe wijken aangelegd.
Ter linkerhand breiden zich de straten tot ver achter den hoogen spoorwegdijk uit.
Ter regter ligt het nieuwe kwartier, ten deele nog in aanbouw, dat met zijn boulevards
en huizenreeksen rondom het oude landgoed G e l d e r s S p i j k e r gegroept is. De
‘gemeente’ Arnhem heeft het voorregt, over een zeer uitgestrekt terrein - haar
voormalig schependom - te kunnen beschikken, en de steeds aanwassende stad kan
aan alle zijden haar vleugelen uitslaan, zonder in botsing te komen met naburige
gemeenten. Een blik op de kaart kan aanwijzen, dat een grondgebied van
K l i n g e l b e e k naar S c h a a r s b e r g e n en van daar langs de R o z e n d a a l s c h e
r i n g a l l e e en A n g e r e n s t e i n tot aan het Ve l p e r b r o e k - om alleen aan deze
zijde van den Rijn te blijven - vooreerst nog ruimte genoeg tot onbelemmerd
voortbouwen aanbiedt! Evenwel, langs den Velperweg is tot de grens der gemeente
nagenoeg alles bebouwd, terwijl 't misschien zoolang niet meer duren zal, eer het nu
nog open weien akkerland vóór het huis K l a r e n b e e k met villa's en lusthoven
bedekt is. Wanner wij de S t e e n s t r a a t uit en de poort in den spoorwegdijk door
zijn, hebben wij aan weerskanten van den weg een onafgebroken reeks van grooter
en kleiner buitenverblijven,
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wier aantal nog jaarlijks toeneemt. Nevens de ouderen, waaronder M o l e n b e k e
met zijn' waterval een eerste plaats inneemt, zien wij menig nieuw gebouw en meer
dan één pas aangelegd plantsoen. Het natuurschoon is wel voor een goed deel aan
de bouwmanie opgeofferd, en de stijl veler huizer, op speculatie opgetrokken, laat
te wenschen over, maar 't is toch een vriendelijk en opwekkend geheel. Des zomers,
als alles bewoond is, als overal de bloemenschat zijn schitterende kleuren ten toon
spreidt, als 't van sierlijke equipages, vlugge ruiters, smaakvolle amazones en lustige
wandelaars wemelt, dan is de breede rijweg met de voetpaden aan wederzij, door
nog jonge, maar welig groeijende iepen overschaduwd, met de bonte reeks van
lusthoven en landhuizen, met het lustig stroomende beekje daarnevens, op zijn
voordeeligst. Dan wekt de vrolijke, liefelijke landstreek, niet het minst om haar'
rijkdom en haar weelde, de billijke bewondering van landgenoot en vreemdeling.
Maar ook thans, onder de heldere voorjaarszon, vertoont ze zich in een heerlijk licht.
De frissche tinten van het jonge loof der kastanjes, de ligt groene sluijer over de
iepen, de vroege heesters met hun sappige bladeren, de ernstige, grijsbruine kleuren
van het eiken- en beukenhout, het donkere groen van dennen en sparren, hulsten en
ceders, de purperen bloemen der Pirus japonica en de forsche, wit en roozenroode
geschakeerde kelken der Magnolia's, de witte bloesems der vogelkers, dat alles vormt
een rijk gekleurd geheel, opwekkend door de weelde van het krachtig ontwakend
leven. En al heerscht er de woelige drukte van later nog niet, stil en doodsch is 't toch
geenszins langs den weg. Enkele open rijtuigen zijn reeds de voorboden van het
aantal, dat hier in de volgende maanden het stof zal opjagen. Voor enkele afrijwagens
trappelen de rossen van edel bloed, in afwachting van den tijd, dat zij de sierlijke
voertuigen van hooggeboren heeren of elegante jonkvrouwen in vluggen draf als
spelend zullen trekken over de lustige heirbaan. En uitstekend passen hier de groote
hooggewielde karren met het kloeke werkpaard, welks tuig van koperen versierselen
blinkt en dat bij het langzaam voorwaarts stappen het klokje aan den hals zoo vrolijk
klinken laat.
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In 't begin dezer eeuw was van al den luister, aan den Velpschen weg ten toon
gespreid, nog weinig te zien. Wèl golfden de schoone lijnen der heuvels, tot waar de
groene grasvlakten van het Arnhemmer en Velpsche broek zich uitstrekten, door een
wijde bogt van den IJsel omvat, maar de zandige weg liep toch meestal tusschen
dorre heidevelden door en eerst bij de bosschen van Klarenbeek en 't daarmede in
1820 vereenigde R e n n e n - e n k begonnen zich de teekenen van ontginning en
bebouwing te vertoonen, terwijl daartegenover in de vlakte het plantsoen van het
oude P r e s i k h a a f de eenvormigheid der wei- en hooilanden afwisselde. Dan volgde
't aan Klarenbeek grenzende landgoed A n g e r e n s t e i n , vroeger als uitspanning
bekend. Voorts D a a l h u i z e n , waar de geleerde geschiedvorscher G e r a r d v a n
H a s s e l t zijn zomerverblijf had en bij het Velperbroek de kleinere, maar houtrijke
plaatsen L a r e n s t e i n en O m m e r s h o f . Allengs werd vrij wat heide tot bouwland
en weidegrond ontgonnen, en vooral toen de rulle zandweg omstreeks 1820 in een'
straatweg was veranderd, ontwaakte de lust tot bouwen en planten in dit door de
natuur zoo rijk begunstigd oord. Niet weinigen van Gelderlands edelen en
aanzienlijken hadden intusschen reeds veel vroeger in de meer vruchtbare broeklanden
hun ‘spijkers’, - kleine landhuizen, die als de voorloopers der latere lustverblijven
beschouwd kunnen worden, en zóó belangrijk schijnt het aantal dier woningen te
zijn geweest, dat de Velperpoort in de 16de eeuw ook met den naam van
S p i e c k e r p o o r t wordt genoemd. Ook vond men in de onmiddellijke nabijheid
der stad enkele tuinen van ingezetenen, waaronder de Nassau's hof, die echter
grootendeels door de latere vestingwerken werden verdrongen. Nog vroeger omringde
een uitgestrekt bosch de stad aan de landzijde. Bijna tot aan de poorten drong het
door, eer 't in 1505 gedurende het beleg, dat koning Filips I om Arnhem geslagen
had, grootendeels geveld werd. Gaan wij nog verder terug, tot den tijd waarin de
naam van Arnhem voor het eerst in de oorkonden voorkomt, dan vinden wij reeds
voor bijna duizend jaren, in 893, hier een plaats van eenig aanzien, die althans reeds
een kerk bezat, aan de
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vermaarde abdij van Prümen behoorende. Dit schijnt op monniken uit die abdij als
op de eerste Evangeliepredikers in dit oord te wijzen. Vermoedelijk stond er later
een kasteel van het adellijk geslacht v a n A r n h e m , dat met den grond en zijn
bewoners aan de graven van Gelder overging. Dezen hadden er een' tol, in 1222 naar
Lobith verplaatst, en aan een versterkt tolhuis zal 't er wel niet hebben ontbroken. In
1233 door graaf O t t o III met stedelijke regten begiftigd, nam de plaats toe in
welvaart en magt; zij werd de hoofdstad van Gelderland en de zetel van het gewestelijk
bestuur. Maar binnen den kring harer wallen besloten, kon zij zich eeuwen lang
slechts weinig ontwikkelen, totdat de kluisters harer vestingwerken vielen en de 19de
eeuw haar opvoerde tot een' tot dus ver ongekenden en nog altijd klimmenden bloei.
Wij zijn den Velpschen weg reeds opgewandeld langs al die teekenen van
toenemenden voorspoed, in de lange reeks van villa's en lusthoven openbaar. Eer
wij het punt hebben bereikt, waar de oudere landgoederen beginnen, hebben wij
reeds veel gezien, wat de bejaarde Arnhemmers in hun jeugd nog niet kenden en wat
hun stoutste verwachtingen zeker ver overtrof. Maar het schoone landschap bij den
eersten tol heeft, zij 't dan ook in eenige bijzonderheden gewijzigd, reeds sedert meer
dan twee eeuwen den wandelaar geboeid. 't Is een ruime vlakte, van den grooten weg
doorsneden en met statig houtgewas omzoomd. Uit het bosch ter regterzijde treedt
het nieuwe grijze huis van Presikhaaf vooruit. Tusschen de hooge stammen links
verschuilen zich half de deftige, meer ouderwetsche heerenhuizen van Klarenbeek
en Rennen-enk en voor ons, aan den zelfden kant, ligt het fraaije gebouw, dat door
het digte plantsoen van Angerenstein wordt ingesloten. Vooral Klarenbeek heeft van
ouds een groote vermaardheid. 't Is dan ook een zeer aanzienlijk landgoed, dat zich
van hier tot aan den Apeldoornschen weg uitstrekt. Op het gedeelte, dat wij van den
Velperweg zien, is geen vrije wandeling, zooals den volke door tal van bordjes bij
iederen ingang verkondigd en ten overvloede door het raster-

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

8
werk rondom de plaats bevestigd wordt. Wat voor het publiek toegankelijk is, ligt
aan de overzijde van den Rozendaalschen weg, die door het landgoed heenloopt.
Daar vinden wij donkere lanen, groote vijvers, met hakhout en dennen begroeide
heuvels, glooijende bouwvelden en heerlijke vergezigten. Vooral het uitzigt van de
hoogte bij ‘den steenen tafel’ is treffend schoon. Maar bij de zelfbeperking, die ons
geboden is, moeten wij vooralsnog derwaarts niet afdwalen. Wij vergenoegen ons
vooreerst met te genieten, wat wij er in 't voorbijgaan van kunnen opmerken. Evenmin
melden wij ons bij het sierlijke portiershuisje van Rennen-enk aan, of trachten wij
de prachtige waterpartijen en fonteinen van Angerenstein te bezigtigen, of beproeven
wij van naderbij den smaakvollen aanleg van Presikhaaf te leeren kennen. De
geschiedenis van al deze goederen klimt reeds tot in lang verleden tijden op. Aan
Klarenbeek en Presikhaaf verbindt zich bovendien de herinnering aan twee belangrijke
kloosters. Daar, aan den voet van den heuvel, die den steenen tafel draagt, ter plaatse
der tegenwoordige boschwachterswoning, lag eens het vermaarde Karthuizer klooster
M o n n i k h u i z e n . In 1328 ten zoen van vergoten bloed door Gelderlands eersten
hertog, destijds nog graaf R e i n a l d II, misschien op de plek van een nog ouder
klooster in het digte bosch gesticht, rijk door kerkelijke en wereldlijke vorsten
begunstigd, was Monnikhuizen een der bloeijendste gestichten van dien aard op
Gelderschen bodem. Meer dan één hertog en hertogin werd er te ruste gelegd, nevens
menig edele uit den omtrek. De rampzalige hertog A r n o u d zonderde er zich
herhaaldelijk af en niet zelden vertoefden er magtige heeren binnen zijn muren.
H e n d r i k v a n K a l k a r was er eenigen tijd prior en G e e r t G r o o t e heeft er
drie jaren doorgebragt. Van alle voormalige heerlijkheid is niets meer over. Slechts
de steen van den tafel, - een oude zerk - en een stuk van een' grafsteen van A r e n t
v a n M i d d a c h t e n en zijn huisvrouw B e l i a v a n W i l p , bij een' kleinen vijver
neêrgeworpen, zijn de nederige getuigen der vroegere heerlijkheid. De uitgestrekte
kloostergebouwen zijn verdwenen en alleen de volksoverlevering spreekt nog
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van groote kelders en van een' gang, die tot in Arnhem onder 't voormalig convent
M a r i ë n b u r g doorloopt. Een goed deel der kloostergronden werd in 1625 en latere
jaren door R u t g e r H u i j g e n s vereenigd met het hem behoorende, reeds sedert
1487 bekende landgoed M o n n i k h u i z e r b e e k en allengs met oude goederen der
abdij P r ü m e n vergroot. De nieuwe, aanzienlijke bezitting was sedert onder den
naam K l a r e n b e e k bekend, - Klarenbeek ‘de schat en 't pronkjuweel der hoven’,
‘de schoonste plaats die ons ontmoet is op de reis’, zooals Claas Bruin aan het einde
van zijn Cleefsche reis getuigde - Klarenbeek, met zijn watervallen, fonteinen, vijvers,
lindenlanen nu reeds meer dan twee en een halve eeuw een der uitnemendste sieraden
van Arnhems omtrek, al is er veel verdwenen, wat de bewondering der voorgeslachten
opwekte.
R e n n e n - e n k , oudtijds Vo o r h o l t e n genoemd en een eigendom van
Monnikhuizen, werd in 1663 verkocht en ontving van een' zijner bezitters, J a n
R e n n e n , zijn' tegenwoordigen naam. A n g e r e n s t e i n , of A n g e l e s t e i n , zoo
als 't in 1487 heette, komt reeds in dat jaar als een bezitting van zekeren J o h a n
C o s t e r voor. P r e s i k h a a f was reeds in den aanvang der 14de eeuw als
P r e s i n k h o f bekend en gaf zijn' naam aan een adellijk geslacht, dat het goed in
leen hield van den Heer v a n H e m m e n . In de nabijheid lag het Augustijner
nonnenklooster B e t h a n i ë , een stichting van R e i n a l d IV in 1419, waar
J o h a n n e s à K e m p i s , de broeder van T h o m a s , de eerste prior was. Evenals
Monnikhuizen ging ook Bethanië op het einde der 16de eeuw te niet en in 1735 werd
de grond bij Presikhaaf getrokken. Tot in de laatste helft der 17de eeuw boog de weg
naar Velp van de plaats waar wij staan, zich wat meer Oostelijk en liep dus digter
langs het landgoed heen dan de tegenwoordige, die eerst in 1687 langs ‘den
Runnenenkt’ werd verlegd.
Voorbij de schoone plek in den kring der bosschen en landhuizen, waaraan de
herinneringen uit den ouden tijd een nog grooter aantrekkelijkheid geven, wordt de
landstreek wat meer open, vooral naar den kant van den IJsel. Maar wij vinden daar

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

10
achter het ijzeren hek, dat een in 1881 geannexeerde laan van kloeke beuken van
den weg afscheidt, het werkvolk bezig met het graven van vijvers en het aanleggen
van een uitgestrekt terrein. 't Is bestemd tot een' vogel- en plantentuin, die een sieraad
te meer voor de rijk begunstigde landstreek kan worden en, als 't niet tegen loopt,
nog dit jaar moet worden geopend. Een groote restauratie zal daarbij natuurlijk niet
ontbreken. Wèl zullen er de tropische gewassen en de schitterende vogels uit het
Oosten passen in de nabijheid van het gebouw, waar zooveel wakkere strijders, die
het Nederlandsch gezag in Indië handhaafden, de laatste jaren van hun veel bewogen
leven in welverdiende rust doorbrengen! Wij zijn gekomen tot B r o n b e e k , het
Koloniaal Militair Invalidenhuis.
Vriendelijker rustplaats konden de door ziekten en wonden verzwakte krijgers der
koloniale landmagt zich wel niet wenschen, dan het ruime, nette gebouw te midden
van een smaakvol park! Een koninklijk geschenk was 't, toen Z . M . W i l l e m III
het betrekkelijk nieuwe en voor eenige jaren door hem gekochte landgoed in 1859
aan het departement van Koloniën voor een invalidenhuis overdroeg. Op dit oogenblik
vertoont het zich niet op 't voordeeligst, omdat de grond vóór het pavillioen wordt
afgegraven en tijdelijk het voorkomen heeft van een kleine zandwoestenij, waarin
stokjes den weg aanwijzen. Maar dit is voorbijgaand en als de nieuwe paden, grasen heesterperken zijn aangelegd, dan zal het kommandantshuis met het daarachter
gelegen gesticht inderdaad veel gewonnen hebben, en 't zal beter uitkomen dan tot
nu toe, nu het te veel achter dan hoogen voorgrond wegzonk. Dat Bronbeek een
militaire inrichting is, wordt ons reeds terstond openbaar. Blinkend geschuurde
koperen kanonnen zijn de lantarenpalen bij het hek. Een door de zon van het Oosten
gebruinde snorrebaard, met kapotjas en blaauwen band om de képi, bewaakt den
ingang in het fraaije portiershuisje. Een standbeeld van M a r s prijkt bij den breeden
oprijweg. Overigens, kanonnen, portier en krijgsgod zijn allen even vreedzaam
gestemd en verkeeren blijkbaar in een' toestand van welbehagelijke rust, die geheel
in over-

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

11
eenstemming is met het voorkomen der smaakvolle buitenplaats, een verblijf des
vredes bij uitnemendheid.
Het fraaije pavillioen, door koning W i l l e m verbouwd en een tijd lang door den
graaf van C h a m b o r d bewoond, is thans de woning van den generaal S m i t s , de
regte man op de regte plaats, vol vurigen ijver en hartelijke liefde voor de aan zijn
leiding tovertrouwde stichting, met grooten tact zijn niet altijd gemakkelijke taak
vervullend en met de gave, om ‘het leven er in te houden.’ Onvermoeid is de wakkere
krijgsman bezig te zoeken en aantewenden, wat den bloei van Bronbeek bevorderen
kan en wat de herinnering aan het bestaan van het invalidenhuis levendig kan houden
in den lande. Trouwens, ook de natie vergeet Bronbeek niet. Talrijke geschenken
getuigen van veler belangstelling, talrijke bezoekers komen er jaar op jaar, om kennis
te nemen van wat er te zien is. Tegen betaling van 50 cents de persoon is de inrigting
voor ieder te bezigtigen, onder 't geleide van een' der kolonialen. De generaal, vooraf
van onze komst verwittigd, is tot ons leedwezen zelf afwezig, ter audientie bij Z.M.
in Amsterdam, maar heeft de beleefdheid gehad, den kapitein-adjudant H a m e r s
te verzoeken, op Bronbeek onze leidsman te zijn. Het invalidenhuis is een breed, wit
gebouw van twee verdiepingen. Ruim en licht zijn de zalen, kamers en gangen. Alles
ziet er vrolijk en opwekkend uit; met onberispelijke netheid is alles onderhouden.
Wij vinden er natuurlijk, gelijk 't in een dergelijke inrigting vereischt wordt, eetzalen
voor de onderofficieren en de minderen, uitspanningszaal, badkamer, keukens met
eerbiedwaardige kookketels voor de tweehonderd bewoners van het huis, slaapzalen,
ziekenkamers, apotheek, kerk en bibliotheek. Wij vinden er bovendien tal van
merkwaardigheden. Bronbeek is niet enkel een invalidenhuis - 't is ook een museum.
Reeds voor den ingang van 't gebouw zien wij voorwerpen, die op de geschiedenis
onzer oorlogen in vreemde gewesten betrekking hebben. Dat groote anker was ‘de
levensredder van 1800 man expeditionaire troepen’, toen het in 't jaar 1825 het schip
voor stranding behoedde. Dit kanon heeft in 1806 deelgenomen aan het bombardement
van Algiers. En zijn
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wij binnengetreden, dan zijn wij te midden van allerlei zegeteekenen. Daar liggen
reusachtige vuurmonden, in Atjeh veroverd. Op een er van heeft de hand des konings
een' kostbaren lauwerkrans neergelegd. Rijk bewerkte en merkwaardige kanonnen
zijn er bij. Sommigen zijn ‘statiestukken’. Hier is een geschenk van den sultan van
Turkije aan dien van Atjeh. Ginds een van koning Jacobus van Engeland in 1617,
daar een vervaarlijk mortier, elders een stuk, bij het afvuren gesprongen, dat zijn
eigenaardige constructie te zien geeft. Ziehier een prachtstuk van emailleerwerk.
Daar staat een overoude achterlader. Het kanon daar is een der vijfenzeventig te
Simonoseki genomen. Die zijn van Borneo afkomstig. Daar hangen aan de wanden
buitgemaakte wapens van allerlei volkeren, krissen, klewangs, vuurwapens van
Atjinezen, Dajakkers, Chinezen, zeeroovers van Nias, pijlen van Nieuw-Guinea met
punten van casuarisbeenderen, pantserhemden van Celebes. Daar hangen de vaandels,
gescheurd, doorschoten, met bloed bevlekt. Dit was op Borneo het doodskleed van
den majoor S o r g . Die vlag van Atjeh is bespat met het bloed van een' door negen
klewanghouwen zwaar verwonden officier. Daar prijken ook eeresabels en wapens,
van historische personen afkomstig. Hier is de lans van D i e p o N e g o r o , ginds
zijn rijzadel, elders het scheepspistool met drie loopen van d e R u y t e r . Dit groote
zwaard wordt ‘het statiezwaard van K a r e l d e n G r o o t e ’ genoemd, - een reliek
van niet onverdachte echtheid. Daar zijn krissen van groote waarde, met gevesten
van massief goud en met edelgesteenten versierd. Wij vinden er ook voorwerpen
van vreedzamer bestemming; allerlei huiselijke benoodigdheden, sieraden, kunstig
bewerkt zilverwerk van Palembang, afgodsbeelden, muziekinstrumenten, modellen
van velerlei werktuigen. De Indische dierenwereld is er vertegenwoordigd door
opgezette vogels, kapellen, buffelhorens. Talrijke gravures, vooral in de bibliotheek,
maar ook elders te vinden, bewaren de afbeeldingen van vorsten en beroemde mannen
van leger en vloot. Ook schilderstukken ontbreken niet. Er is een belangrijke oude
schilderij van J . v a n B e r e n s t r a t e n : de zeelsag van Goa. Van L o u i s
Meyer's
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hand is d e W i l l e m I o p d e L u c i p a r a ' s , van E . K o s t e r een verdienstelijk
stuk: h e t v e r t r e k v a n H e e m s k e r k e n B a r e n d z . Vooral om de portretten
is h e t b o m b a r d e m e n t v a n A n t w e r p e n merkwaardig. Portretten van vorsten
uit het huis van Oranje en voorvallen uit hun leven, door K r u s e m a n en anderen
geschilderd, versieren hier en daar de wanden. De namen der op Bronbeek gestorvenen
zijn in de kerk ter gedachtenis vermeld. Militaire orden en eereteekenen van
verschillende natiën en bij verschillende gelegenheden uitgereikt, medailles door
Bronbeek op onderscheidene tentoonstellingen behaald, getuigen van verworven
roem in de bedrijven van oorlog en vrede. De boekerij is goed voorzien, in de cantine
is gelegenheid tot allerlei spelen, in de kerk wordt geregeld dienst gedaan voor
Protestanten en R. Catholieken afzonderlijk, en de invaliden marcheren er heen door
de ruime gangen, met muziek voorop. Het treurigst is natuurlijk de indruk op de
ziekenzalen, die intusschen thans maar door weinigen bezet zijn. Daar liggen er,
stram van jicht en rhumatiek. Daar staan een paar stokoude krijgers, over wier hoofd
meer dan tachtig jaren gingen. Daar zijn, in een afgezonderd vertrek, ook drie
leprozen. Maar wij hadden in een invalidenhuis er vrij wat meer verwacht. Welk een
leven ligt daar achter al die mannen! Wat ontberingen en vermoeijenissen hebben
zij doorgestaan, zelfs al heeft hen geen kogel of klewang gewond en verminkt! Hoe
zorgeloos hebben velen misschien met gezondheid en krachten gespeeld, en wat was
er reeds voorafgegaan bij niet weinigen uit allerlei natiën, eer zij dienst namen als
koloniaal! Zuur verdiend werd de rust, thans op Bronbeek genoten, - zuur verdiend
bovenal het eereteekon, dat menig borst versiert.
Hier kunnen zij oud worden. Hier hebben zij geen zorgen en geen' afmattenden
arbeid, al moet er gewerkt worden naar vermogen. De generaal zorgt er voor, dat zij
zich niet vervelen door ledigheid, en menigerlei werk wordt er gedaan in dienst van
het huis, - ook uit liefhebberij, zooals die onderofficier, die van gekleurd stroo
‘schilderijen’ maakt. - En nu naar buiten, naar den veestal, naar de varkenshokken,
en vooral de konijnen-
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fokkerij niet vergeten. Reusachtige exemplaren worden er gekweekt en ter afwisseling
van zijn zorgen aan deze diersoort besteed, leert de konijnenhoeder een' jongen haas
in een draaikooi trommelen, in de hoop dat deze langoor eerlang den beroemden, in
1878 overleden ‘kunsthaas’ zal evenaren, en in de verwachting, dat de bezoeker van
zijn afdeeling de kunst des meesters niet onbeloond zal laten. Voorts nog een kleine
wandeling over het schoone terrein, met zijn hoogten en laagten, zijn bemoste
glooijingen, zijn donkere dennen, zijn kloeke beuken en eiken, zijn helder loopend
water, zijn vischrijke vijvers en watervallen, ten slotte nog een blik op het standbeeld
van koning W i l l e m II, dat vroeger voor 't hotel B e l l e v u e heeft gestaan, en dan
nemen wij afscheid van onzen vriendelijken geleider en van het merkwaardig oord,
dat ons zooveel te zien en zeker niet minder te denken gaf.
Het bezoek aan Bronbeek heeft ons geruimen tijd opgehouden. Wie het niet al te
oppervlakkig wil zien, kan er ligt een paar uur aan besteden. Maar tijdverlies noemen
wij 't in geene deele, al zou de zonnige lentedag ons krachtig hebben kunnen dringen,
ons uitsluitend te bepalen bij 't genieten van het rijke natuurschoon.
Een' tijd lang kunnen wij 't weêr genieten op het fraaije gedeelte van den weg
tusschen B r o n b e e k en D a a l h u i z e n , waar de als zandverstuivingen steeds
voortdringende villa's nog niet al den grond hebben veroverd. De rijke vlakte van
het Ve l p e r b r o e k en de vruchtbare weiden aan den overkant der rivier, bezaaid
met huizen en boschjes, doorsneden van peppellanen en rijen hoog opgegroeide
wilgen, breidt zich nevens ons uit. Het eenvoudige, deftige rood steenen huis van
L a r e n s t e i n vertoont zich op eenigen afstand tusschen zijn sierlijke boomgroepen,
en van verre blaauwen de hoogten van M o n t f e r l a n d . Aan de andere zijde van
den weg golft het bouwland met het frissche groen der rogge, door donkere dennen
en 't jonge grijs-
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gele loof van het kreupelhout omzoomd. Voor ons, regt tegenover den weg, komt
het witte huis van D a a l h u i z e n krachtig uit tusschen de hooge beukenstammen,
en vrolijk blinkt het zonlicht over het groote grasperk en den helderen vijver.
Daalhuizen behoort tot de aanzienlijke buitenplaatsen uit den tijd, toen de grond nog
niet bij de □ M. tot bouwterrein werd verkocht. Onder den naam D a l h o u t komt
het reeds in 1473 voor. 't Was toen een bosch, met andere heidevelden verwoest door
een' brand, door schaapherders aangestoken. Het was bezwaard met den last, de kar
te leveren voor de misdadigers, die door het geregt van Arnhem ter dood waren
verwezen. M r . G e r a r d v a n H a s s e l t , de ijverige en geleerde navorscher van
Gelderlands geschiedenis en oudheden, heeft het buitenverblijf aangelegd en tot zijn'
dood bewoond. Hij had er een belangrijke verzameling Romeinsche munten, urnen
en wapens, in den omtrek opgedolven. Jammer, dat dez schat thans verstrooid en
verloren is. In verband met sedert opgegraven voorwerpen had hij zeer gewaardeerde
bijdragen kunnen leveren voor de kennis van de eerste bewoners der Veluwsche
heuvelen. Uit wat tijd waren die munten? Van wat bewerking die urnen? Waren die
wapens van been of vuursteen of metaal? Wees de toestand, waarin die munten
gevonden werden, op een min of meer langdurig verblijf, of lagen zij bij elkander,
als een welligt verloren of verborgen schat? Laat zich nagaan, of zij behoorden aan
een' Romein of aan een' barbaar, zooals bij de later in Velp ontdekte sieraden 't geval
was? Mogt men uit ligging en inhoud der urnen gissen, dat hier een nederzetting van
een' ouden vokstam was geweest, of dat alleen de asch van eenige in een gevecht
gevallen mannen er was bijgezet? Vond men ook sporen van vuurhaarden,
verbrandingsplaatsen, dierenbeenderen en wat dies meer zij? Alleen een zoo veel
mogelijk juiste kennis van allerlei bijzonderheden kan aan dergelijke vondsten, in
verband met vele anderen, door vergelijking, waarde geven voor de ongeschreven
geschiedenis dezer gewesten. Zonder dat zijn munten, urnen, pijlspitsen, bijtels en
dergelijken louter aardigheden. Op korten afstand van den weg, aan deze zijde van
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den vijver en voor den wandelaar toegankelijk, staat een groote, tamelijk verroeste
ijzeren plaat, van klimop en wilde rozen omlijst. Men heeft er een heerlijk uitzigt
over den straatweg met zijn trotsch geboomte en over de smaakvol aangelegde plaats
voor het heerenhuis. G e r a r d v a n H a s s e l t heeft dit gedenkteeken opgerigt.
AAN
DEN JONGEN HELD

WILLEM F.G.L. PR.
V. ORANIE
EN ALLE ZIJNE BRAAVE WAPENBROEDEREN IN 1815
TOEGEW.
Aldus luidt het opschrift, dat de bestemming van het eenvoudige monument
genoegzaam aanwijst en getuigenis geeft van de blijdschap, die het vaderlandlievende
hart van den stichter in het werkwaardige jaar van Q u a t r e B r a s en Wa t e r l o o
vervulde.
Langs een' breeden zandweg, tusschen rasters ingesloten en door het ontluikend
groen overwelfd, zouden wij, achter Daalhuizen om, Rozendaal kunnen bereiken.
Wij houden echter nog een' korten tijd den straatweg, wiens hooge iepen hun'
luchtigen ligtgroenen sluijer dragen en die ons weldra langs eenige villa's en het
uitgestrekte, met groen geboomte begroeide terrein van S c h o o n e n b e r g , aan de
eerste huizen van de Velpsche dorpstraat brengen. Vooralsnog vergenoegen wij ons
met een' enkelen blik daarin, om het zijpad naar de Rozendaalsche laan in te slaan.
De fraaije allee met vier rijen iepen loopt te midden van een vriendelijk landschap
langs weiden, akkers, begroeide hoogten, dwarslanen, villa's en tuinen, naar het dorp
en het kasteel. Wij komen het landhuis K l e i n - R o z e n d a a l voorbij, waar
gedurende eenigen tijd een aantal edele jagthonden te zien was en waar, bij den
opbouw van het huis, diep in den grond een Romeinsche molensteen moet gevonden
zijn. De landstreek is boschrijk en
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heuvelachtig, vol liefelijke en stoute partijen en 't verwondert ons niet, dat reeds van
overoude tijden dit oord een geliefkoosde verblijfplaats der Geldersche vorsten was,
gelijk het later en tot onzen tijd de woonplaats van adellijke geslachten is gebleven.
Rozendaal is een aanzienlijke bezitting van groote uitgestrektheid, en tot aan de
groote revolutie heeft zij alle regten eener hooge heerlijkheid gehad. Nog maakt zij
eene afzonderlijke gemeente uit. Heerlijk is de ligging van het huis te midden van
een prachtig park, met vijvers, fonteinen, watervallen, breede rij- en wandelwegen,
gras- en bloemperken en trotsch geboomte. 't Is een hoog, wit, vierkant gebouw, door
een' lageren zijvleugel met veranda aan den stal verbonden, dat in zijn' tegenwoordigen
vorm de kenteekenen van zijn' hoogen ouderdom grootendeels heeft verloren. Maar
de zware toren van rooden baksteen aan den achtergevel bleef gespaard, ofschoon
hij merkelijk werd verlaagd en zijn trans, waaruit eertijds de kap en een drietal zware
schoorsteenen oprezen, door een onbevallig dak werd vervangen. De bliksemafleider
daarboven heeft de merkwaardigheid, dat hij de eerste is, die hier te lande geplaatst
werd. Die kolossale toren geeft aan het huis iets eigenaardigs en houdt de herinnering
levendig aan het grijs verleden, dat anders te midden van den tegenwoordigen luister
wel kon worden vergeten. Door dat verleden heeft Rozendaal een dubbele
aantrekkelijkheid. Het heeft een geschiedenis, zóó rijk en zóó merkwaardig, dat het
verhaal er van een boekdeel zou vullen - een geschiedenis, met die van het Geldersche
vorstenhuis innig zaamgeweven. Rozendaal heeft hen gezien op het toppunt hunner
grootheid en in de diepte hunner vernedering. Van hun weelde en hun ellende is het
de getuige geweest. Belangrijke staatsstukken zijn er uitgevaardigd. Booze hartstogten
hebben er gewoed. De beker der vreugde werd er menigmaal geledigd. De beker der
smart is er jaren lang gedronken. Telkens komt zijn naam in de geschiedboeken van
Gelder voor, en Gelderlands geschiedvorscher G e r a r d v a n H a s s e l t heeft tal
van bescheiden en rekeningen verzameld, die ons als van dag tot dag het leven op
Rozendaal leeren kennen,

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

18
sedert het in 1314 voor het eerst wordt genoemd. Het bestond toen echter reeds als
een vorstelijk lustverblijf, door zijn' naam meer als een liefelijk landhuis, dan als een
vaste burgt te herkennen. Graaf R e i n a l d I heeft er menig dag en week doorgebragt,
jagend met de honden, die hij er hield onder toezigt van R a n d o l p h den jager, met
hofgezin en gasten van hoogen rang den ruimen voorraad, daar aangevoerd, verterend,
en er het schamel huisraad uit de nalatenschap der keurmedigen ontvangend, - reeds
verzwakt van geestvermogens het oppergezag deelend met zijn' zoon, ten wiens
behoeve een kamer aan het huis werd gebouwd en met dien zoon er de privilegiën
van Harderwijk en Zutphen bevestigend. In 1320 schijnt hij er het laatst te zijn
geweest. De zes laatste jaren van zijn leven bragt hij op 't slot Montfort in
gevangenschap door, de rij openend der Geldersche vorsten, door hun naaste
bloedverwanten van den troon gedrongen en opgesloten. Ook R e i n a l d II was er
menigmaal; nog kort voor zijn' plotselingen dood had hij er met zijn gemalin het
paaschfeest gevierd. Hooge gasten werden er ontvangen, belangrijke herstellingen
werden er aan het huis gedaan, de groote vijver verbeterd. Gravin - sedert 1339
hertogin - A l i o n o r a bragt er de jaren harer verlatenheid en van haar' weduwstaat
door, en voortdurend werd er getimmerd aan 't kasteel. 't Schijnt, dat den boeren de
heerendiensten verdroten, want menigeen moest beboet worden, omdat hij geen hout
wilde rijden naar Rozendaal. Gebrek was er niet. Wijn, kastanjes, zalmen werden er
aangebragt, ook een levende haas. Sperwers en honden werden er gehouden. Herten
werden van daar tot zelfs naar Brussel aan goede vrienden gezonden en niet alleen
vond men er zwanen in den helderen vijver, maar ook leeuwen waren er te zien,
waarover P i e t e r de Leeuwenmeester was gesteld. De abdis van Nijeklooster kwam
er feestvieren met de juffers uit het convent. Monniken en scholieren zongen er op
de hoogtijden en een ‘spreker’ uit Beijeren liet er zijn gaven hooren. De jonge hertog
R e i n a l d III vertoefde er spoedig na zijn verheffing en weêr ging het lustige leven
er zijn' gang, maar de
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juweelen der hertogin moesten aan de Joden te Keulen worden verpand. 't Was weldra
gedaan met de feesten. De broederkrijg brak uit en de oorlogskans was Reinald tegen.
Doch naauwelijks had hij zich in 1354 door de hulp van den graaf van Cleve
eenigszins hersteld, of hij is weêr op Rozendaal, waar talrijke gasten zamenstroomen.
Daar sluit hij 't verdrag met zijn' broeder, waarbij hij afstand doet van de heerschappij,
om enkel de Veluwe te behouden. Druk wordt er met schepenen van Arnhem
vergaderd. Maar de dagen van zijn bewind zijn geteld en in 1361 komt hij op
Rozendaal als gevangene. Eenige jaren1 blijft hij er in hechtenis, om den kerker op
Rozendaal met dien op Nyenbeek te verwisselen. Ook hertog E d u a r d bezocht soms
het huis. Maar toen de jonge W i l l e m v a n G u l i k den ledigen vorstenzetel van
Gelder beklommen had, kwamen er weêr dagen van feestvreugde en vorstelijke
weelde. Men vond er leeuwen en papegaaijen, zwanen en valken, paarden en
jagthonden. Tal van edelen en prelaten waren de gasten van het vorstenpaar, dat,
onophoudelijk reizend en trekkend van stad tot stad, van kasteel tot kasteel, telkens
ook den Rozendaal bezocht; vooral de hertogin woonde er soms maanden achtereen
‘met veel aanval.’ Zij was dan ook wel eens schraal bij kas en de deken van Gelre
leende haar eens 5 gulden. Er werd een nieuw ‘langhuis’ getimmerd en vrij wat
gerepareerd. Dat werd voortgezet tijdens de regering van Willems broeder, R e i n a l d
I V , die terstond na zijn verheffing op Rozendaal kwam en er weldra de jonge hertogin
ontving. Ook hun was blijkbaar dit huis een geliefkoosde verblijfplaats, tot wier
onderhoud en verfraaijing geen kosten werden ontzien en binnen wier muren
vorstelijke gastvrijheid werd geoefend. 't Was wel eens noodig, oorkussens en
slaaplakens te huren. Eenigszins anders was 't in hertog A e r n o u t s dagen. Wel
ontbrak het ook toen volstrekt niet aan feesten en jagtpartijen; des hertogs spilzieke
weelderigheid verloochende zich niet bij wat hij op Rozen-

1

Drie jaar, volgens de kronyk van Nyenbeek, (G e l d . A l m . 1870) vijf, volgens 't bij v a n
H a s s e l t bl. 43 aangehaalde M.S.
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daal bouwen en aanleggen liet. Ook waren kostbare herstellingen noodig aan het
kasteel, dat den invloed des tijds begon te gevoelen, en toen bij hooggaande
oneenigheden tusschen den hertog en zijn gemalin, aan deze laatste dit huis ter
bewoning werd aangewezen, werd o.a. bepaald, dat zij er zeshonderd gulden aan
vertimmeren moest. Maar herhaaldelijk had het slot ook een zware bezetting van
ridders en knechten ter bewaking en telkens werden er gansche troepen gevangenen
aangebragt. Nogmaals had Rozendaal een' gevallen vorst tot verblijfplaats kunnen
strekken, want toen hertog Aernout door zijn' zoon was gevangen genomen, stelden
‘de Cleefsche vrienden’ voor, hem hier te laten wonen. De grijze vorst werd echter
naar Buren gebragt en hertog Adolf was er zelden. Zelfs werd Rozendaal zoozeer
verlaten, dat er in 1470 een paar jagers ter bewaking werden heengezonden. In den
onrustigen tijd na Adolfs en Aernouts dood werd het slot nog vaak tot gevangenis
voor lieden van aanzien gebruikt, en het burggraafschap met het huis en al zijn
inkomsten werd verpand aan C l a a s v a n A l l e r , later aan H e n d r i k B e n t i n c k ,
die er veel aan timmeren liet. In 1479 gelukte 't den voogd van Adolfs kinderen, den
bisschop van Munster, Rozendaal aan zijn' neef K a r e l v a n E g m o n d te
verzekeren, maar eerst in 1491 keerde de jonge vorst naar zijn vaderland terug, om
zijn' langen worstelstrijd met Oostenrijk te beginnen. Ook van dien strijd ondervond
Rozendaal den invloed. Soms kwam de hertog er ‘het zwijn jagen’, maar meest was
de burgt ten oorlog toegerust. Groote kosten waren aan de versterking er van besteed
en het lustverblijf der hertogen was meer dan eens vol krijgsgevangenen. Hertog
Karel zelf kwam er zich verootmoedigen voor koning Filips. ‘Donné en nostre Chastel
de Rosendale’, het het in 't verdrag, door Filips in 1505 aldaar onderteekend. En in
1516 werd het huis, ‘gantz verwoest en verfallen’, aan G e r r i t v a n
S c h e r p e n z e e l voor zijn leven afgestaan. Geldgebrek noopte den hertog, het
geliefkoosd huis zijner vaderen weêr aan vreemden over te laten. Evenwel, hij
vertoefde er ook na dien tijd nog herhaaldelijk en 't kasteel schijnt genoegzaam
hersteld te zijn geworden, om den vorst te herbergen. In
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1536 werd Rozendaal voor goed in erfelijk bezit aan W i l l e m v a n
S c h e r p e n z e e l verzekerd. Sedert was het geen hertogelijke bezitting meer. Maar
't bleef niettemin een edel goed, als hooge heerlijkheid bezeten door leden der adellijke
geslachten v a n S c h e r p e n z e e l , v a n D o r t h , v a n A r n h e m en To r c k
terwijl het thans, door huwelijk met de erfdochter der Torcks, het eigendom is van
Mr. R. baron v a n P a l l a n d t , jagermeester des konings.
Een geschiedenis, als die van Rozendaal, heeft welligt geen enkel kasteel op
vaderlandschen bodem. De herinneringen, aan dat huis verbonden, grijpen ons
onwillekeurig aan en zij doen ons voor een oogenblik al de heerlijkheid vergeten,
door natuur en kunst hier zamengebragt. Maar ook het tegenwoordige heeft zijn
eischen en zijn regten. Wij maken ons los van den magtigen invloed van het verledene,
om te zien, wat er ons te aanschouwen wordt gegeven - ten deele althans, want op
een bezitting van 3000 bunders moet er wel vrij wat zijn, wat onbezocht en ongezien
moet blijven door wie er geen dagen en weken kan doorbrengen, om ook het
verborgen schoon in afgelegen buurtschappen en ver verwijderde boschpartijen te
leeren kennen. Hun, die daartoe tijd en geld beschikbaar hebben, wordt in het dorpje
de gelegenheid om kamers te huren door vele ingezetenen verschaft, en ook het
uitstekend ingerigte logement kan eenige gasten herbergen. Men zou intusschen wel
kunnen wenschen, dat des zomers althans 't hôtel iets meer van een ‘caravanserai’
had, zooals Havard het noemt. 't Is niet groot en daardoor spoedig bezet. Een
gezelschap, dat onverwacht des avonds er huisvesting vragen komt, kan in den
drukken tijd wel eens geen plaats vinden. In het voorjaar vinden wij nog ruimte
genoeg in de bij uitnemendheid gastvrije woning, en wij hebben bovendien het
voorregt, dat de heer K r a i j e s t e i j n , hôtelhouder en wijnkooper, ons bij onze
omzwervingen zijn zeer gewaardeerd geleide kan schenken. De
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schoonste punten wijst hij ons aan, op verschillende bijzonderheden maakt hij ons
opmerkzaam en dat vergoedt althans eenigszins de beperktheid van onzen tijd.
Het park is voor het publiek alleen onder geleide te bezigtigen, maar voor de
inwoners van Rozendaal en voor de daar vertoevende gasten is het met groote
vrijgevigheid opengesteld. Hier is natuurlijk het grootste aandeel ter versiering en
verfraaijing afgestaan aan de kunst, maar zij vond er een natuur, waarmede iets te
doen is. Een allengs oploopend terrein, rijk aan levend water en een grond, die voor
het houtgewas zeer geschikt blijkt, vergunnen wel, iets schoons tot stand te brengen!
Achter het kasteel liggen eenige groote vijvers boven elkander, waaruit het heldere
water in bruisende vallen neêrstort, om eindelijk de zeer breede slotgracht te vullen
en digt bij den grooten weg een' fraaijen waterval te vormen, half verscholen tusschen
heesters en bloemhout.
Vroeger werd de waterkracht tot het drijven der raderen van eenige papiermolens
gebruikt, - het vriendelijke huis bij den laatsten waterval is een er van geweest, maar de concurrentie tegen de buitenlandsche fabrieken kon niet worden volgehouden
en slechts een enkel molenrad wordt op Rozendaal nog door de beek in beweging
gebragt. De groote vijvers zijn ingesloten door prachtig hout, dat echter het gezigt
op den achtergevel van het huis en den zwaren toren openlaat. Overal zijn uitlokkende
rustpunten, niet het minst bij den waterval met de Tritons en op de bank in de koele
grot, waarvan het afstroomend nat als een breed en helder spiegelglas neêrstort.
Trotsche lanen en slingerende voetpaden, langs snelle beekjes, weelderig begroeide
en zacht bemoste kanten, leiden al hooger en hooger. Bij de indrukwekkende
‘Zwitsersche partij’, in een enge kloof, door kloeke dennen overwelfd, is de oorsprong
van het water. Daar welt het uit den grond, om zich tusschen de steile, prachtig getinte
en met majestueuze beuken en sparren begroeide wanden als een ruischende beek
voort te spoeden. Nog iets hooger vinden wij een ledige kom, een aardig plekje onder
't geboomte. Der-
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waarts werd in de vorige eeuw het water des nachts door een' rosmolen opgemalen,
om iederen dag de watervallen en vijvers te vullen en de fonteinen te doen spelen.
De overvloedige bron in de wilde kloof maakt dit monnikenwerk tegenwoordig
overbodig.
Op zonnige voorjaars- en zomerdagen, als de vreemdelingen uitkomen, hoort men
op sommige punten van het park eigenaardige geluiden. Hoor dat geratel, met luid
gejuich vergezeld. Zij zijn bezig op de kettingbrug, en een daverend gebrul van
goedkeuring begroet den gelukkige, die met vluggen voet de bezwaren der zwalpende,
wiegelende planken overwint; nog luidruchtiger klinken de toonen, als er een onder
de poging bezwijkt en een nat been, of een gekneusde knie haalt. Hoor dat gegil en
gelach. De ‘bedriegertjes’ verrassen de jufferenschaar, in de beschouwing van het
oude grotwerk verdiept. Gij kunt er zeker van zijn, dat zij, tehuis komende, veel van
de heerlijkheden op Rozendaal zullen te vertellen hebben, maar dat boven alles de
kettingbrug en de bedriegertjes geloofd zullen worden, als 't merkwaardigste en het
prettigste van alles.
Ter zijde van het huis, aan den breeden vijver met de hoog springende fontein,
ligt een zeer fraaije galerij, in de vorige eeuw met veel kunst en smaak met marmer,
gekleurde steenen, schelpen, horens en andere zeegewassen bekleed. Zekere
G e b h a r d t schijnt de kunstenaar te zijn geweest, door wien dit ouderwetsche maar
inderdaad schoone werk is vervaardigd. Het middelpunt vormt een sierlijke waterval
en de beide vleugels eindigen in rijk getooide kabinetten, terwijl verschillende
fonteinen hun stralen omhoog zenden, wanneer de kranen geopend worden. 't Is een
koel en liefelijk plekje en gelijk het daar voor ons ligt in den glans der lentezon,
terwijl daar boven tusschen het rijzige, nog bladerlooze hout de witte vogelkers in
weelderigen rijkdom bloeit, is 't een tafereeltje, om den schilder van 18de eeuwsche
bouwwerken en costumes in verrukking te brengen. De baron L u b b e r t A d o l f
To r c k heeft Rozendaal met deze galerij versierd. Zijn schoonvader, de gouverneur
generaal van Indië J a n v a n H o o r n , had er herhaaldelijk een menigte
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kostbare en zeldzame natuurvoortbrengselen en kunstwerken heen gezonden en een
deel er van - een klein deel, naar men ons verhaalt - werd hier tot bekleeding der
galerij gebruikt. In den loop der jaren ging veel door verwaarloozing verloren, maar
er was nog genoeg over, om den koepel in de nabijheid in den smaak der vorige eeuw
te laten restaureren. De toebereidselen zien wij, het werk zelf is nog niet begonnen.
In den tijd, toen d ' O u t r e i n de heerlijkheden van Rozendaal bezong, lagen hier
de prachtige tuinen, in verschillende gezigten afgebeeld, met terrassen, vijvers,
grotten, cascades, fonteinen, watersprongen, vergulde beelden en marmeren vazen,
geschoren hagen, pyramidaal gesnoeide boomen, bloemparterres en wat verder de
smaak dier dagen eischte. Ongeveer ter plaatse van den koepel lag destijds het ‘puik
der kabinetten’, ‘rondom opgepronkt met porceleine vaten’, spiegels, beelden,
schilderijen, een geschenk van koningin M a r i a aan hare viendin, de vrouwe v a n
A r n h e m , vóór haar vertrek naar Engeland. De edele vorstin, die gaarne op
Rozendaal vertoefde, liet er een herinnering achter, die den koepel verheft tot een
historisch monument en door een zorgvuldige en smaakvolle restauratie verdient in
eere te worden gehouden.
Achter het huis ligt de bloemtuin, die echter in dit jaargetijde nog niet met zijn'
keur van bloeijende gewassen en uitheemsche planten prijkt. Wij hebben dezen thans
nog in de serres te zoeken, evenals de vermaarde oranjeboomen, - 300 jaar oud, naar
men zegt, - die des zomers langs den oprijweg naar het kasteel staan geschaard. Dan
is ook de zonderling met een menigte van gaten doorboorde steen daarginds, die zijn
eenzaam plaatsje op de heide verwisselde voor een lommerrijke plek onder hoog en
zwaar geboomte, tot een' zeer eigenaardigen drager van allerlei klim- en hangplanten
bevorderd.
Wij zijn nu weêr het huis genaderd, waar de baron v a n P a l l a n d t ons welwillend
ontvangt en ons in de gelegenheid stelt, het merkwaardigste te bezigtigen. De zeer
ruime vestibule is versierd met de horens van talrijke herten, op Rozendaal ge-
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vangen. Zij passen uitnemend bij de traditiën van het slot, van waar de Geldersche
hertogen zoo menigmaal uittogen ter jagt, waar de stadhouder-koning zich
herhaaldelijk met het edele, door hem zoozeer geliefde vermaak kwam bezighouden
en eens, naar d'Outreins verhaal, het hert tot in den vijver achter 't kasteel werd
vervolgd. Ook wilde zwijnen hielden zich lang in de bosschen op en in 1745 werd
er nog een wolvenjagt gehouden. Vossen zijn er nog heden ten dage overvloedig, en
tijdens ons bezoek brengt een arbeider een nest van zes zeer jonge en nog blinde
dieren, aardige grijze schepsels met stompe koppen en dunne staartjes, waarin wij
niet dan met moeite het kroost van den vijand der jagers, het listige Reintje, kunnen
herkennen.
Een oude eikenhouten zetel in de vestibule wordt als ‘de gerigtstoel van hertog
Karel’ aangewezen. Hoe het kasteel zich in de 17de eeuw vertoonde, is op de schilderij
boven een der deuren te zien.
De kamer ter linkerzijde van den ingang heeft, door twee vensters in het front en
twee in den zijgevel, een fraai uitzigt op het smaakvolle voorplein met zijn breede
rijwegen en trotsche boomgroepen en op de schoone waterpartij, met de fontein, de
galerij en het park. Het schoone eikenhout der breede deuren is weêr van onder de
verwlaag, die het bedekte, te voorschijn gebragt. Familieportretten, waaronder dat
van J a n v a n H o o r n , prijken langs de wanden, en kostbare antieke sieraden zijn
er in overvloed te vinden. Nog aantrekkelijker is de kamer daarachter, een juweel
van een salon, door den smaak en den kunstzin der burgtvrouw gerestaureerd,
gemeubeld en versierd. Het donker beschotwerk, de schoorsteenmantel met groen
pluche bekleed, de rijke maar stemmige omlijsting van schilderijen en spiegels, vorm
en kleur van tafels, etagères en zetels, 't is alles in overeenstemming en vormt een
geheel vol rustige weelde. Portretten zijn er van hooge kunstwaarde, - een is van
M o r e e l s e , een wordt aan R e m b r a n d t toegeschreven. Merkwaardige voorwerpen,
waaronder een zeldzaam schoon verlakt kistje en een kostbare bokaal van bergkristal,
zijn in staat de kenners en lief-
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hebbers in vervoering te brengen. Iets eigenaardigs is ook de groote schenkkan, die
nog 't adres heeft bewaard: ‘voor Pieternelletje,’ de latere mevrouw P e t r o n e l l a
W i l h e l m i n a To r c k geb. v a n H o o r n . Een eigenaardigheid van anderen aard
is de zware bamboes met zilveren knop en het wapen der To r c k s , waarmede de
hardlooper voor de caros uitdraafde, in de dagen, toen de zware koetsen met het
zespan door de zandwegen zwoegden. Het heerlijk uitzigt door de beide ramen op
den vijver, waaruit de fontein klaterend omhoog springt en aan wiens overzijde de
galerij tusschen het hooge hout en de bloeijende heesters zich in het licht der lentezon
baadt, verhoogt de bekoorlijkheid van dit uitnemend schoone vertrek.
Uit het salon komen wij in den toren. Veertien voet zijn de muren van dit oude,
stevige metselwerk dik. De verdieping boven de kelders is de danszaal en daarboven
is de bibliotheek. In de diepe vensternissen staan de boekenkasten, die, volgens het
oordeel van niemand minder dan F r e d e r i k M u l l e r , een hoogst belangrijke
verzameling van werken, vooral uit de laatste helft der 17de eeuw bevatten. En van
nog meer belang was de ontdekking door dien geleerde van de copijen van een groot
aantal brieven, door prinses E l i s a b e t h v a n d e P f a l z en koningin C h r i s t i n a
v a n Z w e d e n aan C a r t e s i u s geschreven. Zij zijn naar 't in rood fluweel
gebonden handschrift, op het huis berustend, in 1879 door A. F o u c h e r d e C a r e i l
in het licht gegeven. 't Gewelf der bibliotheekzaal geeft nog de thans gesloten opening
te zien, waardoor in der tijd wapentuigen en projectielen naar den torentrans werden
opgeheschen.
Een smalle steenen trap in de dikte van den muur leidt uit de bibliotheek naar een
klein portaaltje. Van daar klimt de trap verder naar boven, maar een andere leidt
eenige treden naar beneden, tot een zware deur met slot en grendels en kijkgat. Wij
betreden ‘de gevangenis’, een klein, donker vertrekje, in den muur uitgespaard, door
een tralievenstertje spaarzaam verlicht, waarin naauwelijks plaats is voor een bank
en een miniatuur privaat. Hier heeft, naar luid der familie-overlevering, de ongelukkige
hertog R e i n a l d III vijf jaren doorgebragt.
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Is het waar? De onwaarheid schijnt tot nog toe onbewezen. Maar 't kan gevraagd
worden, of het belang en de staatkunde zijns broeders eischte, hem in dien kerker
optesluiten en aldus Reinalds partijgenooten noodeloos te verbitteren. Het schijnt uit
de oude schrijvers alleen te blijken, dat Eduard hem op Rozendaal ‘in bewaring’
hield - ‘in gijzeling’ zegt S l i c h t e n h o r s t , en als wij bij v a n H a s s e l t lezen,
dat er in die jaren herhaaldelijk burgemeesters en schepenen van Arnhem op het huis
kwamen, dat er brieven verzonden en ontvangen werden, o.a. aan en van den graaf
van Holland, dan hebben wij vermoedelijk wel aan te nemen, dat de gevangen vorst
wat meer overeenkomstig zijn' rang en stand werd behandeld en wat betamelijker,
dan in dit eng verblijf gehuisvest was. Daarom bleef zeker de gevangenis op
Rozendaal niet ongebruikt. Wie tot de eigenaardigheden van zulk een' ouden burgt
ook de gruwelijke herinneringen aan de middeleeuwsche regtsplegingen rekent, die
vindt in de rekeningen der vorstelijke huishouding genoeg, om Rozendaal ook deze
parel in zijn kroon niet te onthouden. Tot het burgtgezin behoorde ook de scherpregter,
die, behalve kleeding, twee gulden in de maand ontving, en toen eens een man gerigt
moest worden, tijdens er geen ‘stockmeyster’ was, werd de beul van Deventer
ontboden. Wij vinden telkens namen genoemd van personen, die er gevangen waren;
‘gezellen van Heteren’, werden er onthoofd, gevangen Zassen door den barbier
gecureerd, en de cipier had heel wat kaarsen te verantwoorden. Een man, die den
pastoor van Hoevelaken had vermoord, werd op Rozendaal gekerkerd en de pijnbank
werd hem niet gespaard. Voor een' die ‘in den stock’ gestorven was, werd de kist en
de begrafenis betaald. En vreeselijk was het vonnis, in 1461 aan N o y k e n den
wildschieter voltrokken. Van Rozendaal naar Arnhem gevoerd, werd hij aan oogen
en hand gerigt, en toen men den rampzalig verminkte nergens wist te laten, betaalde
men aan ‘Johan achter den muur’ drie dagen kostgeld voor hem. Hertog Aernout
zelf had zich persoonlijk in de zaak gemengd. Men verstond geen scherts, als het
jagtovertredingen gold!

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

28
Wij verlaten den ouden toren met zijn droevige gevangenis, die zooveel beelden voor
ons opriep uit den ouden tijd - den ‘goeden ouden tijd!’ - Nog een blik in de groote
eetzaal aan de achterzijde van het huis en in de galerij, waar het portret van prins
W i l l e m III hangt, en wij hebben 't voornaamste van het eerwaardige kasteel gezien.
In zijn tegenwoordige gedaante dagteekent het uit de eerste helft der 18de eeuw.
Toen CLAAS BRUIN Rozendaal zag, was het reeds nagenoeg in dezen zelfden vorm.
De fraaije gevels in renaissancestijl, het torenvormig gebouw, waarin de hoofdingang
was, de schilderachtige uitbouwsels aan den zijgevel, de poorten en de muren van
het voorplein, met de galerij, die de keukens aan het hoofdgebouw verbond en de
volières daar tegenover, de ‘bassecour’ met zijn stalling, de bruggen over de grachten,
dat alles was verdwenen. Baron L . A . To r c k had het ‘wanstaltige huis’ door een
nieuw laten vervangen, waarin het vierkante muurwerk intusschen nog van het oude
over schijnt gebleven. 't Was zeker meer naar den smaak dier dagen, maar vrij wat
stijver en minder fraai van lijnen, dan 't zich in de 17de eeuw vertoonde, zooals 't
omsteeks 1616 door D e r k v a n D o r t h was herbouwd. Het was toen nog sterk
genoeg, om in 1629, door eenige boeren bezet en met eenige bussen gewapend, de
plunderende Croäten buiten te houden. Van Rozendaal in den tijd der hertogen is er
geen afbeelding bekend. Een gebouw uit één stuk, naar een vast plan opgetrokken,
was het blijkbaar niet. Onophoudelijk werd er getimmerd en gemetseld, vernieuwd
en gelapt. Nu eens werd er een kamer voor den jonker bijgebouwd, dan een trap bij
die van den hertog, straks een kamer naast zijn slaapvertrek, soms een schuur, of een
stal voor de paarden der hertogin, of voor den gulden wagen van hertog Aernout. De
nevengebouwen waren met stroo, de hoofdgebouwen met lei gedekt. Er wordt
gesproken van twee portiers en dus waren er minstens twee poorten; ook wordt de
waterpoort vermeld. Behalve de groote toren wordt de keukentoren genoemd, nog
een toren, waar in 1450 de jonker en de jonkvrouw sliepen en de gevangen-
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toren bij de waterpoort. Er is sprake van drie zalen boven elkander, van de
‘staetkamer’, de kapel, mijner vrouwe kamer, van die der juffer van W i j , van
burggraafs-, maarschalks-, bontwerkers-, pylstyckers-, keukenschrijverskamer,
waarvan de laatsten wel in de nevengebouwen zullen te zoeken zijn. Er was in 1432
een klok, die slecht liep en er was in 1445 een horlogium, dat te Arnhem gerepareerd
moest worden. Er werd een groote ‘saffoer’ aangelegd1, waaraan heel wat werd
getimmerd en gestopt. Er was een wijngaard en een moestuin. Stallen voor hengsten,
hokken voor windhonden, valkenhuizen ontbraken er natuurlijk niet. Wandtapijten,
sieraden voor de kapel, enkele huismeubelen worden vermeld, en al kunnen wij ons
niet alles in de bijzonderheden voorstellen, het blijkt genoegzaam, dat het hertogelijk
kasteel een ruim en prachtig verblijf was. Een vrij talrijk personeel was er aan
verbonden, waaronder de leeuwenwachter, de papegaaijenwachter, de roekenvanger,
de wolfsvanger, de rattenvanger, de stockmeester, de barbier, ook een heiden met
vrouw en kind, benevens een aantal bouw-, tuin- en wapenknechts en dienstmaagden
onder ‘Moeder Lijsken’ met name worden genoemd.
Behalve het park bezit Rozendaal nog een' schat van schoone partijen. Vermaard is
de wilde P l a g d e l , met zijn talrijke met dennen begroeide heuvels, - het uitzigt van
den To n b e r g , thans intusschen wat veel door het hakhout weggenomen, - de woeste
steile bergwand bij het J a g e r s b e e k j e , waar op de ten deele door het metselwerk
geschoorde kanten zware boomen wassen. Bekend is de trotsche beukengroep bij
den grooten weg, het geëmancipeerde overblijfsel eener oude beukenhaag, en het
statige hout bij de kerk. Ook de K a p e l b e r g verdient een bezoek, om het ruime
gezigt over bouwvelden en de Velpsche

1

Savoor = reservoir, vischvijver, volgens K i l i a n u s .
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boschjes, op de vruchtbare weilanden van Bahr en Lathem en de verre
Montferlandsche, Eltensche en Kleefsche bergen. Aan drie zijden is de heuvel door
lanen en bosschen ingesloten en iets eigenaardigs vinden wij aan den voet er van; in
het beukenbosch achter de hoogte staan zware stammen, in wier ruwe schors
vergroeide namen en jaartallen zijn ingesneden door Fransche soldaten, eertijds hier
gelegerd. Duidelijk is nog de naam GERVAIS MÉDOC 29 AOUT 1812 te onderscheiden
en ook het jaartal 1813 is er nog te lezen. Gedeukwaardige jaren zijn het, waaraan
de herinnering aldus in het stille, ernstige woud tot ons komt! Nog heerschen de
troepen des geweldenaars hier als meesters, maar toen Gervais Médoc zijn' naam in
den boomstam sneed, was ‘het groote leger’ reeds in Rusland en de Novembermaand
van 1813 was nog niet ten einde, toen B u l o w ' s Pruisen de vreemde overheerschers
uit Arnhem hadden verjaagd en Gelders lusthof herademde in de herwonnen vrijheid.
Aan de K o n i n g s l a a n , terzijde van het logement, verbindt zich de herinnering
aan den grooten tegenstander van dien Franschen monarch, die in de laatste helft der
17de en in 't begin der 18de eeuw Europa in onrust hield. De beukenlaan, diep in den
heuvel ingesneden, leidt naar een bergje, waarop eertijds door W i l l e m III een
paviljoen was gebouwd. Met den toenmaligen eigenaar van Rozendaal, den ook als
dichter niet onbekenden J o h a n baron van A r n h e m , was hij bijzonder bevriend.
Meermalen was hij hier en in Arnhem diens gast, en op zijn uitdrukkelijk verlangen
bragt de Heer van Arnhem en zijn gemalin een zestal weken te Londen door. Bragt
de jagt den koning vaak van het huis te D i e r e n in de Rozendaalsche bosschen, hij
verlangde er een rustplaats te hebben. Heuvelen werden geslecht en dalen gevuld,
om hem een' weg te banen en op de hoogte met haar heerlijk vergezigt verrees een
fraai en smaakvol gebouw, dat de stichter evenwel niet voltooid zou zien. Toen 't
gereed was, kwam op Rozendaal de droeve tijding van koning Willems dood. Thans
is ook 't gebouw zelf verdwenen. Maar nog altijd wordt het oog geboeid door het
schoone landschap, dat eens koning Willem
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bekoorde en hem bewoog, hier zijn rustoord te kiezen. Van verre blaauwen de bergen
en rijzen de torens van Kleef en Nijmegen, Huissen, Westervoort en Zevenaar op,
wat naderbij komt die van Arnhem boven 't geboomte uit. Door de groene vlakte
slingeren zich de rivieren en aan den voet des heuvels blinkt een vijver in het hout.
De afwisselende lijnen van bosschen, hoogten en golvende velden vormen een heerlijk
geheel en de woningen en villa's, hier en daar verspreid, spreken van leven en
welvaart.
Een der meest beroemde gezigten op Rozendaal is dat bij d e S c h a a p s k o o i .
Dalen wij van den heuvel, waarop het logement is gelegen, af in de statige
B o e r s a l l é e , de beukenlaan tusschen de begroeide hoogten, dan komen wij aan
het stille, plechtige kerkhof, de vriendelijke rustplaats der dooden te midden van het
ernstige, maar toch niet sombere bosch. Wie beweert, dat het voor de afgestorvenen
tamelijk onverschillig is, waar zij begraven worden, heeft alle kans, zijn nuchtere
stelling met glans te winnen. Wie wil volhouden, dat de smart der achterblijvenden
er niet minder om is, al worden hun geliefden herwaarts uitgedragen, zal wel niet
veel tegenspraak vinden. Maar wie hier de graven zijner dooden bezoekt, terwijl de
bloemen bloeijen en de insecten gonzen en de zonnestralen door de loofgewelven
dringen, die komt toch onder een' indruk van vrede, waarbij de bitterheid voor
weemoed wijkt, en vriendelijke stemmen fluisteren er van leven uit den dood,
vertroostend en bemoedigend voor het hart, dat treurt om wie het verloor. Als hier
bij den ingang het: ‘n i e t z o n d e r h o p e ’ stond, op een kerkhof als het
Rozendaalsche zou het worden verstaan.
Menig zerk ligt in het gras, of aan de paden of onder bloemhout en treurboom.
Menig bekende naam wordt er gelezen. Ook adellijke wapenschilden pronken er en
wijdsche titels worden er genoemd - hier zoo weinig gepast. Edele eenvoud kenmerkt
den grafkelder der P a l l a n d t s , die 't aan anderen hebben overgelaten, den voorrang
in te nemen door een pralend en opzigtig lijkgesticht. Twee namen vindt gij er, door
duizenden in den lande met liefde genoemd. Digt bij het hek rijst een eenvoudig,
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smaakvol monument en op de groote zerk staat het opschrift: DEN GELIEFDEN DICHTER
ZIJN DANKBARE VRIENDEN. Daar rust d e G é n e s t e t . Aan een' zijweg achter de
kerk ligt de villa, waar hij gestorven is. Meer in het midden van het kerkhof ligt
B e r n a r d t e r H a a r , die zijn laatste levensjaren te Ve l p heeft doorgebragt. Geen
grafteeken wijst reeds van ver zijn rustplaats aan, maar daarom zal zijn naam niet
worden vergeten door zijn volk, dat eens den rijk begaafden zanger heeft gevierd.
Van het kerkhof is de schaapskooi niet ver verwijderd. Zij ligt op een hoogte, door
een schoone beukenlaan gekroond. Van bosschen omzoomde bouwvelden dalen van
de helling af, aan wier voet de trotsche kruinen van uitgestrekte boschpartijen oprijzen,
terwijl zich het kasteel met zijn tuinen en vijvers tusschen den gordel van eerwaardig
hout vertoont. Over de toppen der boomen heen overziet het oog een ruim en grootsch
landschap, aan den gezigtseinder door golvende heuvelen gesloten, overrijk aan
verscheidenheid van tinten en lijnen. Niet ten onregte is dit heerlijk punt vermaard
als een der schoonsten onder de velen, waarop Rozendaal roem draagt.
Een kleine wandeling langs de volières bij de tuinmanswoning geeft ons ter
afwisseling, behalve fesanten en witte paauwen, een aantal rashoenders te zien. Wij
zeggen er van, als d'Outrein:
‘'t Is meest een vreemd gebroed: somwijlen wonder klein
En somtijds wonder groot; 't moet maar syn ongemein,
Al was het schoon dat selfs de veêren avregts stonden.’

De groote moestuinen liggen achter de kerk, die in 1757 door L.A. baron Torck werd
gebouwd en onlangs door den tegenwoordigen Heer met een nieuw orgel werd
begiftigd. Onder de broeikassen zijn vooral die, waar de ananas gekweekt wordt,
bezienswaardig.
Op den hoek der groote laan lag vroeger de herberg. Die, waar Claas Bruin in zijn'
tijd slechts een spekstruif en goeden rijnwijn krijgen kon, lag tusschen de
tegenwoordige kerk en het schoolgebouw aan den weg naar Arnhem. Sedert een
veertig
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jaar is het hôtel op de hoogte tegenover het kasteel de teregt gunstig bekende
uitspanningsplaats voor Rozendaals talrijke bezoekers. Er is thans nog wel wat anders
dan spekstruif te bekomen en de ruime koele wijnkelders in den berg bevatten keur
van edel druivennat. Maar de heer Kraijesteijn is ook een man, die de kunst liefheeft.
Hij bezit een fraaije collectie aquarellen, en aan de wanden der smaakvolle, in antieken
stijl gemeubelde en versierde eetzaal hangen verdienstelijke schilderstukken,
waaronder een prachtig maanlicht van L o u i s A p o l en meer dan één tafereel van
de hand van B u r n i e r , naar wien een der Rozendaalsche bergen is genoemd.
‘Indien 't gemeyn gerucht niet en lieght’ - zegt Slichtenhorst - ‘zouden er omtrent
den Roosendaal voor ettelijke jaeren onder d' aerd zijn gevonden eenighe aerde
potjens ofte emmers, hoedanighe de Romeynen gebruyckten om daarin te verzaemelen
en bewaeren as van doode lichaemen.’ 't Is zeer mogelijk, dat het gemeen gerucht
niet gelogen heeft, al schijnt van de door hem bedoelde vondst niets naders bekend.
De hooge heide kan hier, even goed als elders, reeds vroeg bewoond zijn geweest.
Bij Daalhuizen werden immers ook urnen opgedolven, en wie weet wat de bodem
nog in den omtrek verbergt! Bij ons verblijf op Rozendaal verhaalt ons de heer
Kraijesteijn van opgravingen, door hem voor een paar jaar met den conservator van
's rijks Museum van oudheden te Leiden, dr. W. P l e y t e , in de heide bij D e l e n
gedaan. Er waren een vijftiental urnen gevonden en vermoedelijk zou de voorraad
aldaar nog niet zijn uitgeput. De uitnoodiging, om over eenige dagen daar nog eens
ons fortuin te gaan beproeven, wordt met gulheid gedaan en met gretigheid
aangenomen. 't Was een heerlijke lentemorgen, toen wij het hooggelegen hôtel
verlieten, om den belangwekkenden togt te beginnen. Twee wagens zijn gereed
gemaakt voor den gastheer, zijn gasten en de noodige proviand. 't Verlof van den
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baron van Pallandt, eigenaar van het terrein der opgravingen, is verkregen. De wakkere
gravers uit het gehucht d e n I m b o s c h , die ook den vorigen keer het werk hebben
gedaan en er slag van hebben verkregen, zijn ter plaatse bescheiden. Behalve de chef
der expeditie en de wandelaars met pen en potlood, zijn van Rozendaal tegenwoordig
de predikant v a n We s t r h e e n e en de heer N . S t e y g e r w a l d , uit Velp de
gepensioneerde generaal der artillerie d e V i l l e n e u v e en uit Arnhem Mr. J . W.
S t a a t s E v e r s , lid der Prov. Staten en directeur van het stedelijk Museum. Dr.
P l e y t e , burgemeester N a i r a c van Barneveld, de provinciale archivaris v a n
R i e m s d i j k en de schilder A p o l zijn tot hun en ons leedwezen verhinderd.
Wat vooruitgang zien wij in de natuur, sinds den tijd toen wij het laatst hier waren!
Wat hebben zich de bladeren ontplooid en met wat rijken dosch heeft zich het
geboomte gekleed! Maar ook, menig uitzigt en doorkijkje is thans door het loof
weggenomen en menig boschpad toont zich in gansch ander licht.
't Gaat langs den S c h e l m s c h e n w e g , eerst over Rozendaalsch gebied, dan
achter de boschen van A n g e r e n s t e i n en langs de hooge boomgroepen van
Va l k e n h u i z e n , waar wij op den Apeldoornschen straatweg uitkomen. Vervolgden
wij den Schelmschen weg, die regtuit doorloopt, dan mogten wij niet verzuimen,
zijwaarts afteslaan naar de diepe vallei, waarin wij een poëtische waterkom onder
hooge stammen tusschen het hakhout verborgen vinden. Deze wilde en eenzame
boschpartij, wier nabijheid do wandelaar langs den weg niet zou vermoeden, is onder
den naam van d e n Wa t e r b e r g bekend. Vroeg in het voorjaar, als de bladeren
nog niet zijn uitgegroeid, is de kom echter beter te overzien en reeds in de Meimaand
is van het eigenaardig schoon er van iets verloren gegaan. - Wij slaan den hoek om,
langs de bij de Arnhemmers welbekende uitspanning, die eertijds een vereenigingspunt
der valkeniers moet zijn geweest. Het Arnhemsche stadsbosch blijft ons lang ter zijde
en als het ten einde is, dan zien wij van verre in de heide de bouwvelden en boschjes
van het gehucht Te r l e t , als een oase

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

35
in de woestijn. Volgens een oude kaart stond hier de galg van Rozendaal, het symbool
der hooge heerlijkheid, en in de geschiedenis van Gelderland is de nederige buurtschap
niet onbekend. Op een reis van Hattem naar Arnhem, die destijds over Terlet ging,
kwam hertog Reinald IV hier aan, om van daar als een doode naar Rozendaal te
worden gebragt. Door een plotselinge krankheid overvallen, stierf de wakkere vorst,
op een onmisbare maar onaanzienlijke plaats, een' roemloozen dood.
De breede, lijnregte zandweg, die den onzen snijdt, is de oude K o n i n g s w e g ,
door Willem III aangelegd. Van het huis te Dieren liep hij regt op Ede aan. Een
weinig voorbij den Koningsweg verlaat een zandig spoor ter linkerzijde den straatweg.
Dwars door de heide, hier en daar tusschen beuken en berken, leidt hij in een goed
uur naar D e l e n . Dien hebben wij noodig. Wild en woest is het landschap; alleen
van verre vertoonen zich huizen en boomen. 't Zijn de meerendeels nieuwe boerderijen
van S c h a e r s b e r g e n . Overigens alles wildernis. Eigenaardig is de breede uitholling
in den grond, die wij voorbijkomen en over een aanmerkelijke uitgestrektheid met
het oog kunnen volgen. 't Schijnt wel de drooge bedding van een' voormaligen
rivierarm. In matigen draf of in stap gaat het voort over de hobbelige baan, in het
spoor vol kuilen en gaten en grintsteenen. Eindelijk welft zich het frissche groen
eener beukenlaan over ons pad en de plaats onzer bestemming is bereikt. 't Was bij
het omzetten van den grond voor den aanleg dezer laan, jaren geleden, dat een menigte
scherven van aardewerk voor den dag kwamen. Er werd destijds niet op gelet, maar
de overlevering bleef toch bewaard en kwam ten laatste den heer Kraijesteijn ter
oore. Dat gaf hem aanleiding tot de eerste welgelukte opgraving, waarvan de vruchten
in het Leidsch Museum worden bewaard. Wij komen er op den naoogst. Zie, daar
staan reeds de mannen uit den Imbosch. Zij maken front met de geschouderde spaden.
‘Wij hebben er al een’, klinkt het bemoedigend. Inderdaad, zij hebben er al een, en
een fraaije goedbewaarde urn is het! Een groote veldkei ligt er in. Voorzigtig wordt
de vondst ter zijde gezet, om straks, als wij te huis
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zijn gekomen, met overleg te worden onderzocht. De gravers hebben lust in het werk
en een goed oog. De volksstam, die hier de asch zijner dooden bijzette, wierp geen
grafheuvels op. Een kuil van een paar voet diep werd gegraven; daarin werd de urn
geplaatst en de aarde er over geworpen. Zoo zijn het naauw merkbare oneffenheden
in de heide, die den weg moeten wijzen en vaak is 't meer raden en gissen, dan dat
er betrouwbare aanwijzingen zouden bestaan. De kuilen, van de vorige opgraving
afkomstig, zijn nog overal in den omtrek te zien, maar zij liggen zonder eenige orde
door en nevens elkander. Maar deze kinderen der heide hebben een zeker instinct.
‘Hier zal wel iets zijn’, zeggen zij en de scherpe spade doorsnijdt de harde korst.
Spoedig zien zij, of er kans is iets te vinden. Wanneer de donkere bovenlaag en het
witte zand daaronder scherp zijn gescheiden, dan is de grond ongeroerd en zij
behoeven niet verder te zoeken. Zijn beide grondsoorten gemengd, dan is dit het
teeken, dat er gegraven is. Daar liggen steentjes, kluiten aarde, maar ook - enkele
schilfers been, een stuksken houtskool. Nu met beleid voortgegaan. Voorzigtig wordt
de grond weggenomen. ‘Daar is de pot!’ De rand komt voor den dag. Fragmenten
van verbrande beenderen liggen er om heen, houtskool is er onder gemengd. Met
het mes, met de vingers wordt hij losgemaakt. ‘Pas op, na zoo lang onder den grond
te hebben gestaan, is hij week en bros.’ Sommigen vallen in scherven, eer nog een
hand hen heeft aangeraakt. Anderen zijn reeds voorlang bezweken onder den last,
die er op drukte en alleen enkele brokstukken zijn er van te verzamelen. Eén,
schijnbaar gansch ongeschonden, valt uit een, zoodra hij met de buitenlucht in
aanraking komt, maar uit de asch, waarmede hij gevuld is, komt een kleine, tamelijk
fraai versierde en vrij goed bewaarde urn te voorschijn. Een andere, die ook niet
gered kon worden, bevatte het fragment van een schaal met kleinen voet, of van een
deksel met kop. 't Is een aardig tafereel op de groote, eenzame heide, waard, dat de
schilder er een schets van maakt met de overoude, bijna vergane houtskool, zoo pas
aan het licht gebragt. Hier een troepje gravers,
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bezig nieuwen buit op te sporen. Elders een ander, ijverig een' pas gegraven kuil
onderzoekend, terwijl een paar belangstellenden naauwlettend toezien, wat er mag
worden gevonden. Ginds eenigen in de beschouwing en aanvankelijke reiniging van
de pas opgegraven urn verdiept. Van verre klinken de klokjes der weidende schapen
en de wollige kudde verspreidt zich over de heide. De herder, die nooit zooveel
menschen daar bijeen heeft gezien, laat hen ditmaal hun' eigen weg gaan en komt
met meer haast, dan hij in jaren gemaakt heeft, aanwandelen om te zien, wat er te
doen is. En weldra grijpt ook hem de ijver voor de oudheid aan. Met zijn schopje
gaat hij meê graven en zelfs zijn hond vergeet de kudde voor zóó ongewone dingen,
als hij in zijn tot dusver onbetwist gebied ziet gebeuren.
Ter afwisseling laat de lunch van den meêgebragten voorraad op het korte gras
onder de beuken zich uitnemend smaken en komt een stortbui onverhoeds het maal
verstoren, geen nood. De urnen worden met een kleed bedekt en overigens wordt,
zoo goed het gaan wil, in de rijtuigen bescherming voor den neêrstroomenden regen
gezocht. Ook wordt het terrein verder verkend. Opmerkelijk is aan den anderen kant
der laan een diepe kom, met een' kleinen waterpoel in het midden. 't Heeft er allen
schijn van, alsof hier, in dit van alle kanten ingesloten dal, de legerplaats is geweest
van den stam, die in de nabijheid zijn dooden begroef. Sporen van woonplaatsen of
haardsteden vinden wij intusschen niet. Trouwens, de hoogten er om heen zijn ook
met beuken beplant; wat misschien in der tijd aan die zijde van den weg mag ontdekt
zijn, is verloren gegaan en onze opgravingen blijven aan den overkant op de
maagdelijke heide. Hier is de grond meer ontgonnen. Wij zien er dennenbosschen
en op korten afstand een paar schuren en schaapskooijen van D e l e n .
Een wandeling naar dat gehucht en naar de daarachter gelegen heuvelen mag niet
worden verzuimd, nu wij zoo in de nabijheid zijn en er niet ligt weêr zullen komen.
Er zijn schilderachtige punten in den omtrek, naauwelijks aan een' enkele in den
lande bekend, want wie komt in het afgelegen gehucht, waar thans geen groote
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weg doorloopt en waarvan zelfs de naam door menigeen nooit werd gehoord! Of 't
ook de moeite van een opzettelijk bezoek zou loonen, is twijfelachtig. Maar toch hoe liefelijk is dat tafereeltje, gevormd door de donkerbruine schaapskooi, zoo
krachtig uitkomend tegen het ligtgroene kreupelhout, met den wilden zandweg er
naast, slingerend langs den hoogen, met heideplanten begroeiden en door breed
uitgewaaide boomen gekroonden kamp, - of die schuur, geleund tegen den steilen
kant, met het verwelooze rasterwerk daar boven en het donkere bosch op den
achtergrond. Hoe vrolijk steekt het bouwland, waar de jonge rogge rondom eenige
hutten en boomgroepen wast, daarginds in het dal, af bij het paarsch en bruin der
groote heide, dat allengs overgaat in het fijne blaauw der verre heuvelen. Hoe
vriendelijk stroomt het beekje daar door de vallei, langs weiden en peppels, huizen
en schuren en boschjes, tot waar 't achter die kloeke boomen verdwijnt. En hoe aardig
is de kom van 't gehucht - als men enkele bij elkander liggende hoeven d e k o m
kan noemen, in tegenstelling van de meer verspreide woningen en getimmerten er
om heen. Fantastisch is de verlichting. Donkere wolken vliegen wild door de lucht
en haar zware schaduwen ijlen in windsnelle vaart over de woeste heide en de
bebouwde oasen. Helle zonneglanzen blinken daartusschen. Soms daalt een gordijn
van regen over 't verschiet en alles is in nevelig grijs gehuld. Straks trekt de bui over
en verre zandduinen en torens treden scherp verlicht te voorschijn. Vooral achter
Delen, op de kale, barre hoogten, is het panorama indrukwekkend. Daar weidt de
blik over een woest en onherbergzaam veld van uren in omtrek, met witte
zandverstuivingen en eenzame waterpoelen en donkere heuvels, waarboven de torens
van Amersfoort en Rhenen, benevens enkele lagere dorpstorens uitsteken. Een dier
vergelegen hoogten, ligt herkenbaar aan haar' eigenaardigen vorm, is de F r a n s c h e
b e r g , waar de troepen van Lodewijk XIV in 1672 moeten gelegerd zijn geweest.
En in een der kolken aan den voet van den berg, waarop wij staan, is een roofslot
verzonken, wanneer wij althans de overlevering mogen gelooven. Anderen, minder
dichterlijk, beweren,
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dat daar het oude kasteel van Delen heeft gestaan. Er was in der tijd een adellijk
geslacht van dien naam en in de vorige eeuw was op de plaats van het huis een
herberg, waar de Hessenkarren doorgaans pleisterden. Een herberg daarginds zou
wel geen goudmijn zijn! De oude kaarten der Veluwe plaatsten dan ook het huis in
de onmiddellijke nabijheid van het gehucht, waar eenige wegen zamenkomen. Met
eenig zoeken zou de plek nog wel zijn weêr te vinden.
Reeds voorlang behoorden de konijnenwaranden alhier onder Rozendaal en de
heerlijkheid is thans nog in het bezit van den baron van Pallandt. 't Waren heerlijke
uitzigten, die wij op ons uitstapje genoten en de meeste regenbuijen vielen elders,
maar een enkele, die zich duchtig gelden laat, noopt ons, onze toevlugt te zoeken in
een ledige schaapskooi, die romantisch in de nabijheid van wilde boomgroepen
gelegen is. Als de bui voorbij is, dan tintelt alles in helderen glans en als diamanten
vonkelen duizenden regendroppels aan de bladeren en in het gras, dubbel liefelijk
na den boozen storm.
Wij vinden na de terugkomst van ons uitstapje den urnenschat enkel met eenige
scherven verrijkt. De mijn schijnt nagenoeg uitgeput. Vruchteloos wordt hier en daar
nog de spade in de heidekorst gestoken. 't Is ook wild zoeken geworden, waar alle
aanwijzing ontbreekt. Gelukkig heeft de regen geen schade gedaan aan de opgedolven
voorwerpen en ook door de aanraking van mensch of dier hebben zij niet geleden.
Daartoe was anders wel kans geweest, want het aantal toeschouwers is vermeerderd.
De beide wagenmenners, die hun rossen te Delen hebben gestald, zijn er bij gekomen
en het getal der herders - en mitsdien ook der honden - is tot drie geklommen. De
aanraking door zooveel handen hebben zij doorgestaan. De spelende en elkander
najagende honden hebben hen gespaard. Aan de honderden pooten der rondzwervende
schapen zijn zij ontkomen. Onze wakkere gra-
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vers hebben hen trouw beschermd. Voorzigtig tusschen hooi gepakt in een mand,
die anders het edele druivennat der wijnbergen van Champagne pleegt te bevatten,
worden zij meêgevoerd naar huis. En na den maaltijd, door den gullen gastheer
bereid, worden zij zorgvuldig onderzocht, geledigd, opgemeten.
De gezellige lamp verspreidt haar stralen over de groote tafel, waarop de gevonden
overblijfsels uit overoude tijden staan. Het gansche gezin is er om heen geschaard
en een der dochterkens des huizes leent als meetster haar diensten. Hoe vast is in den
loop der eeuwen de inhoud der urnen zamengepakt. Hoe zijn er de wortels der planten
dooreen gegroeid; soms zijn zij door 't omkleedsel heengedrongen. 't Vereischt groote
zorg, om niets te beschadigen. Zonderling, - als eindelijk de groote kei uit de eerst
gevonden urn kan worden verwijderd, blijkt het, dat hij gansch vergaan is. In kleine
stukken valt hij uit elkander, terwijl de grove gebakken klei veel beter weêrstand
heeft geboden. De urn, - 30 c.m. hoog, aan den rand 24 c.m. in doorsnede, op het
dikste gedeelte 94 c.m., aan den voet 39 c.m. in omtrek - is goed bewaard, ruw
gevormd en alleen aan den rand met een' kring van kunstelooze indruksels versierd.
Op den bodem waren twee kleine urnen schuin tegen elkander geplaatst. Zij zijn
door de kei ingedrukt en gebroken, maar overigens nog in hun geheel terug te vinden.
De oudheidkundige verzameling te Arnhem zal voor deze merkwaardige urn een
geschikte bewaarplaats zijn. Twee andere potten zijn wat kleiner, zwarter van kleur
en slechts een er van is aan den rand een weinig versierd. De eene is 19 hoog, 23 in
doorsnede, op 't dikst 71 en aan den voet 35 in omtrek; de andere heeft nagenoeg
dezelfde afmetingen. Voorzoover de fragmenten van een paar andere urnen te meten
zijn, blijkt het, dat zij iets grooter moeten zijn geweest. De kleine urn, wat fraaijer
van vorm en met regelmatig schuin geplaatste streepjes versierd, is 5½ hoog, aan
den rand 8 in doorsnede en 28½ op het dikste. Zij werd gevonden in een urn, die aan
den voet 42 c.m. in omtrek had, maar niet behouden kon worden. Van de vazen, uit
de groote te voorschijn gebragt, meet de eene, zeer
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gebroken, 26½ aan den voet; de andere, beter bewaard, is 8 hoog, de mond is 10, de
voet 9 in doorsnede.1 Werd bij een vroegere gelegenheid ook eenig brons gevonden,
in dezen hebben wij enkel beenderen, asch en houtskool aangetroffen, maar geen
enkel voorwerp van kunstvlijt.
Van welken volksstam zijn zij afkomstig? 't Zou voorbarig zijn, daarop een
antwoord te willen geven. Vermoedelijk mogen zij geacht worden, uit de eerste eeuw
onzer jaartelling te dagteekenen. De ruwe bewerking der met de hand gevormde en
ligt gebakken urnen wijst op een' lagen trap van ontwikkeling, het groote aantal op
een min of meer geregelde nederzetting. Woonde het volk, dat hier zijn dooden
bijzette, aan de grens der oude Rozendaalsche marke, 't gemis van grafheuvels schijnt
hen van de gewone markenbewoners te onderscheiden. De ligging nabij een' ouden
grooten handelsweg en de overeenkomst met urnen, bij Hilversum, te Alphen en
Deurne in N. Brabant, in Limburg en langs den Rijn gevonden, kan welligt volgens
Dr. P l e y t e doen denken aan de voorvaderen der Hessen, die langen tijd met hun
‘Hessenkarren’ langs de ‘Hessenwegen’ door Nederland trokken. Maar vooralsnog
is behoedzaamheid in 't besluiten aan te bevelen, en er blijven nog meer vragen te
doen, ook omtrent de bestemming der kleine urnen, in de grooten gevonden. Mogelijk
waren het vaasjes voor reukwerk, dat op het lijk werd uitgestort en die met de asch
en de beenderen van den brandstapel in de lijkbus werden geplaatst. De vondst van
twee dergelijke urnen, zorgvuldig in één groote gelegd, schijnt ongewoon. Misschien
zijn ook de zoogenaamde ‘dekseltjes’ als reukwerkschaaltjes te beschouwen.
't Was een aangename en belangwekkende togt, waarop wij

1

In het Museum te Leiden zag ik later de Delensche urnen. De meesten zijn van denzelfden
aard als de twee grove, donkere urnen. Eén heeft een' uitgeschulpten rand en een eenvoudig
versiersel. Twee zijn veel grooter en meten ± 39 in doorsnede op het dikst. Kleine urnen zag
ik er niet, wèl een goed bewaard dekseltje met knop.
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verplaatst werden in die lang vervlogen dagen, toen alles zoo gansch anders was dan
nu, toen Rozendaal er nog niet was en geen Geldersche graaf nog regeerde en een
geheimzinnige bevolking hier leefde in de uitgestrekte heiden en in de maagdelijke
bosschen. Nog heerscht er veel duisternis en onzekerheid omtrent den toestand van
ons land in dien tijd, maar de wetenschap is op den goeden weg. Er is reeds vrij wat
bouwstof voor die geschiedenis bijeengebragt, en wordt bij de opgravingen, die nog
te doen zijn, naauwlettend toegezien, wordt het gevondene zorgvuldig getoetst en
vergeleken, dan mogen wij hopen dat allengs meer licht zal opgaan en wij ons eens
een tamelijk juist en volledig beeld zullen geschetst zien van die voorgeslachten, die
hier eens leefden en werkten en hun geschiedenis schreven door de zorg voor hun
dooden.
Bij Roozendaal behoort Ve l p . Administratief zijn zij gescheiden, want Velp maakt
een deel uit van de groote gemeente R h e d e n , die ook de dorpen Rheden, Ellecom,
Dieren en Spankeren bevat, - plaatsen met zeer uiteenloopende belangen en behoeften.
Ook kerkelijk zijn zij niet meer vereenigd, zooals tot 1757 het geval was. Maar wie
Rozendaal bezoekt, die maakt ook kennis met de landgoederen, onder Velp gerekend,
en het groote, vrolijke dorp gaat hij niet voorbij. Hoeveel is hier in den loop dezer
eeuw veranderd! Hoe breidt zich nog jaar op jaar het huizental uit! Langs den grooten
straatweg is alles betrekkelijk nieuw en nog nieuwer zijn de talrijke zijstraten en
buitenbuurten. En wat al plannen zijn er nog voor de toekomst. Wij zwerven van
Rozendaal de ringallee door en komen aan de Biezendalsche laan met haar fraaije
beuken uit. Daar ligt nog een ruime vlakte, bouwland grootendeels, van bosschen
omringd en van enkele wegen doorsneden. Enkele villa's zijn er reeds gebouwd en
als de omstandigheden niet veranderen, dan moet hier binnen eenige jaren een gansch
N i e u w Ve l p verrijzen. Er

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

43
zijn nog groote plannen voor de streek, die zooveel vreemdelingen trekt! En wie
weet, of Velp niet eenmaal een badplaats wordt. Aan het ijzerhoudende water, dat
uit de bergen tusschen R o z e n d a a l e n B e e k h u i z e n ontspringt, wordt
genezende kracht toegeschreven. Daar ginds in het dal wordt reeds door sommigen
in den geest een badhuis met toebehooren en een park gezien. Zullen dat niets dan
ijdele droomen zijn? Maar wat kan de zamenwerking van helder inzigt,
ondernemingsgeest, speculatiewoede en mode niet tot stand brengen! Wat is Velp
niet reeds geworden! Eeuwen lang was 't een nietig dorpje. Bij de oude kerk, thans
in een' uithoek van het dorp, lagen enkele hoeven en arbeiderswoningen aan den
toenmaligen hoofdweg. Waar thans de breede straat is met de nieuwe Hervormde
kerk en menig lustverblijf, haalden eertijds de ingezetenen het zand, dat zij noodig
hadden. Dat kerkje, klein en onaanzienlijk, was oud. Zijn Romaansche toren wijst
op zijn afkomst uit de 12de eeuw welligt. Nog ouder is de plaats, die reeds in 893,
tegelijk met Arnhem, onder de bezittingen der abdij te Prümen wordt genoemd en
waar reeds iets vroeger zekere Wa l t o goederen aan de abdij van L a u r e s h a m
schonk. Nog vroeger schijnt de landstreek bewoond te zijn geweest. Men vond in
een' tuin, niet ver van de tegenwoordige kerk, in het jaar 1851 een' zeldzamen schat,
bestaande uit een elftal gouden ringen, allen aan een' grooten halsring hangende. Van
een dergelijke, maar nog belangrijker vondst, in 1715 op h e t L a e r bij Velp gedaan,
waarbij ook munten en medaillons zijn geweest, zijn slechts weinig berigten bewaard.
Naar men gist was een en ander uit de eerste helft der 5de eeuw afkomstig en hadden
de versierselen behoord aan een' barbaar, die hen van de Romeinen ten geschenke
ontvangen en hier begraven heeft. - In 1003 bezat graaf B a l d e r i k er een hoeve en
ook zijn gemalin A d e l a gaf er goederen aan het klooster te Deutz, ten jare 1256
aan graaf O t t o v a n G e l d e r verkocht. In 1342 kwam 't gerigt van Velp met hoog
en laag regtsgebied door koop aan graaf Reinald. Vroeger was 't een eigendom van
den bannerheer van B a h r , wiens burgt en grondgebied aan
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den anderen kant van den IJsel lagen. Beteekenis heeft het dorpje nooit gehad, voordat
de 19de eeuw er den stroom der bezoekers en daarmede een belangrijke ontwikkeling
bragt.
Misschien komen niet veel vreemdelingen bij het oude kerkje, in zijn' kring van
linden, dat thans voor catechisatiekamer en naaischool wordt gebruikt en in drie
afzonderlijke localen is verdeeld. Elk dier localen heeft een' sleutel, bij verschillende
personen bewaard en 't is niet gemakkelijk, er binnen te komen! Wat er in is te zien,
beloont de moeite van zoeken en heenen wederloopen weinig. Van meer belang is
de oude zerk, op de hoogte, waar vroeger het koor werd gevonden. Zij vertoont den
adelaar der v a n A r n h e m s , naar ouden trant met de vleugels nederwaarts. Het
tamelijk uitgesleten en met mos en aarde gevulde randschrift zegt, dat het de zerk is
van W i j n a n d v a n A r n h e m , gestorven 1423, welligt van den stichter van het
klooster M a r i ë n d a a l .
't Is van den landweg bij het kerkje, achter den grooten tuin der pastorie, een aardig
dorpsgezigt, met het watertje en de wilgen, het hek en de witte, schilderachtige huizen,
het torentje en den achtergrond van hoog en donker hout. Maar niemand zou zeggen,
dat hij daar in 't moderne, weelderige, lustige Velp was!
Een deftig huis, met prachtig geboomte en een fraaije waterpartij er voor, is
O v e r b e e k . Ook de plaats moet bekoorlijk zijn. Zij is echter door rasterwerk
afgesloten en voor niemand te zien. Maar het meest vermaard in de nabuurschap van
Velp is h e t B i l j o e n en het daaronder behoorende B e e k h u i z e n . Helaas! de
heerlijkheid van Biljoen is grootendeels verdwenen. Nog staat het deftige kasteel
met zijn viertal torens, zijn schoone brug en zijn statig voorplein. Nog spiegelen zich
zijn eerwaardige muren in de breede, heldere gracht. Nog is er iets gespaard van het
trotsche hout, dat eens de roem en de lust van den omtrek was. Maar gansche zware
lanen zijn gevallen; kersen- en pruimenboompjes vervangen de heerlijke beuken en
eiken. Kaal en naakt, als een badgast te Scheveningen, rijst het kasteel
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uit de vlakte, nu 't zijn' achtergrond en zijn omgeving van digte bosschen mist.
Verdwenen zijn de watervallen en fonteinen, verwaarloosd zijn de vijvers en de
paden. Wat is er over van die schoonheden van natuur en kunst, eertijds door zoo
menigeen genoten en bewonderd, ook beschreven en bezongen! Toch mag 't gezegd
worden, dat de tegenwoordige eigenaar, de zoon van den kooper van Biljoen, voor
de edele bezitting weêr een betere toekomst bereidt. Hij laat weêr eiken planten en
beuken. Hij waakt tegen verdere slooping en houdt de hand aan wat nog over bleef.
Latere geslachten zullen welligt weêr 't Biljoen met den luister zijner lanen en
loofgewelven aanschouwen. De bibliotheek en de verzameling oudheden en
merkwaardigheden, ten deele door den baron v a n S p a e n bijeengebragt, zijn na
den dood van den baron van H a r d e n b r o e k verkocht en verstrooid. Misschien is
het vermaarde pleisterwerk van de groote bovenzaal nog bewaard gebleven.
Biljoen, reeds in 1076 als de renthoeve B r u o c h e bekend, werd door den
Roomsch-koning Hendrik IV aan het kapittel van S t . P i e t e r te Utrecht gegeven,
ter vergoeding van de door zijn soldaten verbrande kerk. In 't bezit van het kapittel
bleef het goed tot 1528, toen H e n d r i k d e G r o e f f , een destijds welbekend en
rijk gegoed dienaar van hertog Karel, het deels door koop, deels door geweld in zijn
magt kreeg, om het twee jaar later aan zijn' vorstelijken meester over te doen. De
hertog bouwde er het tegenwoordige kasteel en vertoefde er soms, maar hij behield
het slechts vijf jaren. Toen ging het over aan het geslacht van L e n n e p , later aan
dat van v a n S p a e n , waartoe de schrandere en geleerde baanbreker voor de
beoefening van Gelderlands geschiedenis behoorde. L o d e w i j k XIV heeft in het
noodlottig jaar 1672 een paar dagen op het kasteel doorgebragt.
Het van grachten omringde terrein der voormalige heerenhuizinge O v e r h a g e ,
sedert 1711 onder Biljoen behoorende, waar in der tijd de broei- en trekkasten, de
moestuinen en boomgaarden werden bewonderd, laten wij liggen, om een bezoek te
brengen aan een inrigting van den nieuweren tijd - de kunst-
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matige vischkweekerij. Even buiten den zoom der boschstreek, aan een' hobbeligen
grintweg door de vette weilanden, vinden wij een paar vijvers, door stroomend
beekwater gevoed. Onmiddellijk daarbij ligt een laag gebouw. Veel vertooning maakt
een en ander niet. Maar belangwekkend is het, de kleine vischjes te zien, zooals zij
komen uit de eijeren en, naar gelang hunner ontwikkeling, in verschillende afdeelingen
vertoeven. De eenjarige zalmen in den vijver voor het huis zijn geschikt om te worden
losgelaten. Vooraf worden zij geteekend door het afknippen van de vetvin. Uit den
anderen vijver schept een der werklieden een menigte forellen. Dezen worden verkocht
en op bestelling verzonden. Als wij straks na de wandeling ons in het schemeruur te
Rozendaal aan den maaltijd zetten, hebben wij door de zorg van onzen vriendelijken
gids, den heer Kraijesteijn, gelegenheid tot meer intieme kennismaking met deze
voortreffelijke producten der Velpsche vischkweekerij. Naar wij vernemen, is de
pacht van de visscherij in den IJsel belangrijk gestegen en wordt er menig zalm
gevangen. Of onze rivieren ooit weêr vischrijk genoeg zullen worden, om aanleiding
te geven tot de klagt der dienstboden, dat zij nagenoeg iederen dag zalm te eten
krijgen, staat voorloopig nog te bezien. Een klein uitstapje iets verder het weiland
in, naar een schilderachtige poel, met biezen begroeid en van wild hout omzoomd,
door de stralen der ondergaande zon zoo heerlijk verlicht, is aan te bevelen voor wie
eenmaal hier is gekomen. Zelfs wie in de vischkweekerij geen belang mogt stellen,
zal zich de wandeling uit het bosch naar dit schoone plekje niet beklagen.
De eerste dag van ons verblijf op Rozendaal spoedt ten einde, althans dat gedeelte,
waarin in de Aprilmaand het licht aan den hemel staat. Wij hebben onzen tijd goed
besteed, maar zoolang er nog iets gezien kan worden, keeren wij nog niet huiswaarts.
De kleine omweg over Beekhuizen kan nog gemaakt worden en het gloeijendroode
avondlicht achter de hooge stammen belooft ons nog natuurgenot genoeg. In het
eikenbosch achter Biljoen vinden wij een groot, vierkant stuk gronds, in een gracht
gelegen. Daar stond vroeger het kasteel N e d e r h a g e . De October-
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storm, die eenige boomen ontwortelde, bragt groote steenen van het oude huis aan
den dag. 't Behoorde aan zekeren v a n H o e v e l i c k , toen hertog Karel 't in bezit
nam en er een wildbaan liet aanleggen. Kort voor zijn' dood gaf hij het den eigenaar
terug en later werd het door koop met Biljoen vereenigd.
Wij steken den straatweg en de spoorbaan over en beklimmen den zandigen heuvel,
waartegen de ingang van den nieuwen grafkelder der familie L ü p s is gebouwd.
Voorts gaat het over hoogten en door dalen en holle wegen, tusschen dennen en
berken, wier fijne takken als kantwerk tegen den purperen hemel afsteken, terwijl
het dennenloof schittert in gouden gloed en het frissche groen van het jonge koren
hier en daar treffend uitkomt tegen het grijsbruin van het akkermaalshout en het geel
der zandige kanten en de donkere tinten der heide. Wèl is op de heuvels vrij wat hout
gevallen - de spoorbaan door Rotterdam rust op prachtige palen, van Beekhuizen
afkomstig - maar langs de wegen is het geboomte grootendeels gespaard. Ditmaal
nemen wij den weg over den berg, om later bij dag den benedenweg te bewandelen.
't Zijn ook hier schoone boschpartijen, over wier kruinen de laatste stralen der zon
hun' gloed werpen, terwijl de voet der hooge stammen reeds in schemering wordt
gehuld. Over de diepe dalen nevens ons daalt reeds de sluijer van den avond. Op den
stillen vijver sluimeren de waterplanten en roerloos, als droomend, staan er de sparren,
de beuken en berken met hun hooge toppen en hun breed uitgeslagen takken omheen.
Niets stoort de stilte, dan het weemoedig gekir van de houtduif en het ruischen van
den kleinen waterval, die zich in den vijver uitstort. Aan het thans zoo eenzame hôtel
houden wij ons niet lang op. 't Is te donker, om nog iets van zijn fraaije ligging te
genieten. En ook de vergezigten van den berg, op het voetpad naar Rozendaal, zijn
door de ingevallen duisternis grootendeels aan ons oog onttrokken. Maar in den
kalmen avond is 't een heerlijke wandeling ten besluite van een' heerlijken dag.
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Na den overvloedigen maaltijd in de vriendelijke kamer, met het kleine, verkwikkende
vuurtje en de heldere lamp, niet al te lang nagepraat, terwijl het natuurgenot van den
dag bij het bezigtigen van de verzameling aquarellen door kunstgenot wordt
vervangen! Morgen wacht ons nog een goede dagmarsch en wij mogen niet laat uit
de veeren. Onwillekeurig zouden wij ‘plakken’, tot schade misschien van de krachten,
die wij nog wel noodig zullen hebben.
Op 't programma van den tweeden dag staat vooreerst B e e k h u i z e n . Den kortsten
weg over den berg kiezen wij niet. Wij behielden ons de wandeling door het schoone
bosch aan den voet van den O s s e n b e r g voor en wij gaan eerst in de rigting van
Velp, tusschen de vruchtboomen en langs de hooggelegen beek, die voorbij het
toekomstige N i e u w Ve l p stroomt. De vroeger vermaarde Ossendaalsche allee
vinden wij niet meer. Haar statig hout is gehakt. Jonge boomen zijn er intusschen
geplant en zij beloven eenmaal ook dit gedeelte van de landstreek iets van zijn'
verloren luister weder te geven. Voor 't oogenblik trekt die laan in hope ons nog niet
aan. Maar des te meer de heerlijke, nog gespaarde laan langs de snelvlietende beek,
bij den ouden watermolen, die zoo schoon onder de rijzige beuken aan den voet der
rijk begroeide helling ligt. Hoe krachtig getint zijn de steile moskanten der beek,
waaruit de krachtige blinkend grijze stammen te voorschijn treden en waar reusachtige
elzen groeijen. Hoe tintelt het zonlicht op den grond onder de sparren tegen den
bergwand en op de ruwe roode schors der krachtige dennen. Hoe opwekkend is het
in het dal, voorbij K l e i n B e e k h u i z e n , waar frissche waterspranken zich
verschuilen tusschen wild begroeide kanten, of heldere kommetjes blinken in den
glans der doorvallende stralen. Hoe liefelijk ligt daar weêr de vijver, over wien de
witte berk zich heen buigt en waarin de kloeke stammen er omheen en de blaauwe
hemel er boven zich spiegelen. Hoe woest
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is de boschpartij, waar scheefgewaaide boomen hoog op de hellingen groeijen en
neergeworpen stammen het pad soms versperren. Hoe fier staan F i l e m o n en
B a u c i s , de zware woudreuzen op het plein aan de overzijde der beek, en hoe
vriendelijk ligt daar op de hoogte de smaakvolle châlet met haar sierlijke tent en haar
fraaije beukenrij. 't Was een wandeling vol genot, en vermeldde de faam, dat het
heerlijke bosch van Beekhuizen was gesloopt, gelukkig had zij ook ditmaal zeer
overdreven. Dat het hout, volwassen geworden, eenmaal vallen moet, ligt in den aard
der dingen. Maar wandalisme heeft hier niet voorgezeten. Het schoonste bleef
behouden. Er zijn nog geen gasten in het smaakvol gebouwde en heerlijk gelegen
hôtel, met zijn ruime vestibule en zijn fraaije eetzaal. Sedert een veertig jaren vervangt
het tegenwoordige logement de veel kleinere uitspanning, die in der tijd ongeveer
ter plaatse van den stal werd gevonden. Men is nu uitstekend op 't bezoek van
vreemden ingerigt en velen weten er van te spreken, hoe aangenaam men er logeert
en hoe vrolijk men er feestvieren kan. Maar ook de oude herberg was wel vermaard
in den lande, zoolang Beekhuizen bezoekers trok. Dat is betrekkelijk nog niet lang.
Nog geen eeuw geleden was 't hier ‘een eenvormig eiken akkermaalsbosch en
heidegrond, in hetwelk nimmer eenige menschelijke stem dan die van des
boschwachtersgezin en der houthakkers werd gehoord.’ Wat is er in dien tijd van
geworden! Wat blijkt van dien heidegrond te maken te zijn!
Beekhuizens schepper, de eedle v a n S p a e n
was in zijn voorkomen een eenvoudig man, zóó eenvoudig, dat bezoekers, die hem
op den arbeid der ontginning zagen toezien, hem wel eens voor een' opzigter groetten
en zijn gaarne verleend geleide met een fooitje beloonen wilden. Ook gaat het verhaal,
dat hij 't omtrent de versiering van het goed niet altijd met zijn vrouw eens was, en
met name op K l e i n B e e k h u i z e n de een een' waterval en de andere een fontein
liet aanleggen, beiden terstond weêr door de andere partij gesloopt, totdat men
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het vergelijk trof, waarvan wij nog heden ten dage het gevolg zien: noch waterval,
noch fontein. Maar al had hij zijn eigenaardigheden, van zijn goed hart en zijn helder
hoofd is Beekhuizen de getuigenis. Aan duizenden heeft hij een rijk genot bereid,
zijn arbeiders vonden overvloedig werk, de waarde van zijn bezitting werd
aanmerkelijk vermeerderd, al gaf in de eerste jaren het kapitaal niet veel rente. En
hoe hij voor natuur en kunst een open oog en een warm hart had, bewezen wel de
spreuken en gedichten - soms wel wat lang! - op verschillende punten den bezoeker
ter lezing aangeboden. De min prijzenswaardige ruwheid, die gaarne baldadig vernielt
en reeds zoo menig landgoed sluiten deed, bedierf en bekladde ook geregeld deze
opschriften, gelijk zij nog in den omtrek geen bank, zelfs van het sterkste ijzerwerk,
laat staan en de onschuldige ton op den To n n e n b e r g te Rozendaal zóó met
walgelijke aardigheden vol schreef, dat zij moest worden weggenomen.
Achter het logement loopt het liefelijk beuken- en dennenpad langs het vrolijke
beekje en tusschen mossige kanten naar den Z i j p e n b e r g . Wij mogen echter niet
verzuimen, voor dat wij het bosch met de heide verwisselen, een' blik te wijden aan
den vijver in de diepte, des zomers door het digt ineengewassen groen zóó verborgen,
dat hij wel eens onbemerkt kan worden voorbij gegaan. 't Is een wilde waterkom,
onder den niet zeer dichterlijken naam van ‘h e t K l e i g a t ’ bekend, waaruit de beek
ontspringt langs wier zoomen ons pad ons grootendeels voerde, de beek, die des
zomers den grooten waterval bij het logement doet neêrstorten, die het rad van den
molen aan den voet van Beekhuizens heuvelen drijft, die ook de vijvers en bakken
voor de jonge zalmen en forellen vult, die in de dagen der grootheid van Biljoen
aldaar de waterwerken voedde. Wie langs de helling onder de in elkaâr gegroeide
beuken tot aan den oever der kom afdaalt, die vindt er een woest en romantisch
landschap. Omgestorte boomstammen liggen over en in den stillen vijver; biezen en
waterlelies bedekken zijn' oppervlakte; hooge dennen en sparren en digte struiken
rijzen er om heen in ernstige majesteit op. En
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als 't iets later is in den tijd, dan schalt en schatert door het woud het lied der
nachtegalen, dan kirt er de houtduif, dan gonzen er de myriaden insecten, - dan is 't
een plekje, om niet van te scheiden.
De zoom van het bosch is nu spoedig bereikt. Let eens op die menigte van
boschbeziën, waarmede de grond onder de boomen is begroeid. Heel uit Groesbeek
komt men ze plukken, als zij rijp zijn. Die grensbewoners zien niet op tegen een eind
loopens, om een schamel stuk brood te verdienen! Als de gasten op Beekhuizen zich
baden in overvloed, dan komen in den vroegen morgen hier mannen, vrouwen en
kinderen na de lange nachtwandeling hun' oogst verzamelen, om den opgegaarden
buit van weinig stuivers waarde uren ver te dragen naar de armelijke hut, waar 't zoo
zuur verdiende penninksken in de behoefte aan het allernoodigste moet helpen
voorzien.
Na het bosch weêr de heide en het witte zand. Hier en daar donkere
dennenbosschen, wier stammen krachtig geteekend zijn tegen de heldere lucht. Vóór
ons de Z i j p e n b e r g met zijn blinkende zijden, waaruit de krachtige beuken oprijzen
en op wiens top de dennen staan geschaard. In het dal de boomgroepen en bouwakkers
der boerderij H e r k h u i z e n , met haar 177 voet diepe put. Straks de moerassige,
met rietgras begroeide plekken, waar tal van sprankjes en poeltjes schitteren in het
zonlicht, of zich verraderlijk onder het sappige groen verbergen. Onder de wortels
van die beuk borrelt het water op, om spoedig weêr te verdwijnen in het mulle zand.
't Is daar op de hoogte een prachtig panorama, met de heide op den voorgrond, met
de bosschen in het dal, met de weiden langs den IJsel en de vruchtbare velden aan
den overkant, waar het witte huis van L a t h e m blinkt en de wazige heuvels golven
in 't verschiet. Wij zijn hier weêr op Rozendaals terrein. Maar de schoone Zijpenberg
is van alle zijden door andere eigendommen ingesloten en daardoor kan er niet meer
partij getrokken worden van zijn heerlijke ligging en zijn' rijkdom aan water. Had
de berg aan den eigenaar van Herkhuizen behoord, of was die hoeve nog, zooals in
de 15de eeuw
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het ‘boschelcken geheeten Herickhuysen’, een bezitting van Rozendaal, dan had de
put, die met zooveel moeite en kosten gegraven is, achterwege kunnen blijven. En
had de berg een' toegang over eigen grond, een heerlijk landgoed zou er zijn aan te
leggen, waarin 't althans aan stroomend water niet zou ontbreken en het houtgewas
zeker niet minder welig dan op Beekhuizen en Rozendaal groeijen zou.
Meest wordt de Zijpenberg van Beekhuizen uit bezocht. Dit is de beste en de
kortste weg. Wandelaars naar de S t e e g kunnen nu door de heide en langs zonnige
zandwegen, voorbij het eenzame hooggelegen huis van het landgoed H e u v e n , den
Zutfenschen straatweg bereiken. Wie niet opziet tegen een' wat vermoeijenden togt
kan zijn' weg nemen over den R o u w e n b e r g . De hooge top, van Nijmegens
heuvelen altijd te onderscheiden, is ook van hier gemakkelijk te zien. Reken er op,
dat de afstand bedriegt. Hemelsbreed is 't zoo ver niet. Maar 't gaat op en af. Vrij wat
bergruggen liggen er tusschen beiden. Telkens, als gij een gladde helling beklommen
hebt, wacht u een dal, waarin gij hebt af te dalen, om in het zweet uws aanschijns
straks weêr op te stijgen. Soms openen zich fraaije doorkijkjes tusschen de hoogten
en schoone vergezigten van de toppen. Doorgaans is de streek het toonbeeld van
verlatenheid en gij ziet niets rondom u, dan witte zandbergen, ruwe heide en boven
den bruinen rand der diepe dalkommen de heldere lucht. Nu en dan doorsnijdt een
wilde karweg, met grintsteenen bezaaid, de wildernis. Geen schepsel is er te zien,
slechts de krekel laat zich hooren. Wie zou vermoeden, dat op zoo korten afstand
een bloeijend Eden ligt, met al zijn leven en al zijn weelde! Eindelijk is de
Rouwenberg toch bereikt. Het hoogste punt heet ‘d e K a a p ’ en heeft door zijn
ligging naar alle zijden een ruim uitzigt, dat wel waard is, er wat moeite voor te doen,
al draagt het uit den aard der zaak denzelfden stempel, als al de vergezigten van deze
landstreek. In bijzonderheden verschillen allen. Anders is de voorgrond, andere torens
vertoonen zich, andere bosschen golven langs de glooijingen en dalen in de valleijen
af. Duizendvoud
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gewijzigd zijn lijnen en tinten, en al is de hoofdzaak doorgaans weinig verschillend,
telkens zijn 't weêr nieuwe schoonheden en verrassende gezigtspunten. Hier is 't
vooral het groote bosch van R h e d e r o o r d , waarbij zich dat van Va l k e n b e r g
aansluit, de toren van R h e d e n en de kronkelende I J s e l , A r n h e m s toren boven
't geboomte en de onafzienbare heide, wat het uitzigt op den Rouwenberg
onderscheidt.
Ook deze berg behoorde in der tijd tot de uitgestrekte omrasterde wildbaan van
het prinselijk lusthuis te Dieren. Zijn top droeg een jagthuis en een lange laan - de
B u r m a n i a a l l e e - leidde door het O n z a l i g e b o s c h naar ‘de Plantagie.’ Wij
zouden van hier, achter Rhederoord om, den voorgenomen togt naar die bosschen
kunnen aanvaarden. Nu wij toch op den Rouwenberg zijn, zou het de kortste weg
wezen. Maar niet enkel om te zwerven door heiden en bosschen zijn wij uitgegaan.
Tot het kasteel M i d d a c h t e n hebben wij den toegang gevraagd en verkregen.
Derhalve dalen wij af naar d e S t e e g . Een tamelijk holle weg tusschen de
Rhederoordsche en Valkenbergsche bosschen, hier en daar met fraaije uitzigten ter
zijde en vooruit - ook achteruit niet zelden - daalt langzaam van den Rouwenberg
af. Zijpaden, door sluitboomen voor wagens afgesloten, voeren onder de statige
loofgewelven van het schoone landgoed R h e d e r o o r d , waarvan het welbekende
rood steenen huis met zijn groene zonneblinden op den boschrijken heuvel zoo fier
neêrziet op de lachende beemden, door den IJsel bespoeld. Op de plaats, die eertijds
deel uitmaakte van de prinselijke wildbaan en in het laatst der vorige eeuw tot
buitenverblijf werd aangelegd, is de wandeling alleen onder geleide vergund, evenals
op Va l k e n b e r g , waar de kweekkassen voor planten en vruchten een' goeden naam
hebben. Van een bezoek aan een en ander moeten wij ons echter onthouden. Daar
blijft toch nog genoeg te doen en te zien over en 't lokt ons bovendien ook weinig
aan, achter een' tuinknecht aan te draven, na onze omzwerving door de ongerepte
heiden en de trotsche bosschen. Voor de vreemdelingen, die de zomermaanden aan
d e S t e e g doorbrengen, zijn er schoone
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partijen te bezoeken en ook aan heerlijke vergezigten ontbreekt het niet. Zij vinden
ook in de uitgestrekte beukenbosschen van M i d d a c h t e n menig lommerrijke
beukenlaan en menig liefelijk dal, terwijl het uitzigt van den berg, onder den niet
ongepasten naam van ‘K i j k o v e r ’ bekend, het bezoek aan die hoogte
aanbevelenswaardig maakt. De bouwlanden langs de helling tusschen het hooggelegen
bosch en de prachtige Middachterlaan dragen het hunne tot de eigenaardige
bekoorlijkheid van het landschap bij en uitstekend geschikt is het terrein voor de
Zendingfeesten, herhaaldelijk hier gehouden. Aan de andere zijde van den straatweg,
waar de boschstreek paalt aan de groene grasvlakten, in wijde bogt door den IJsel
omvat, ligt het kasteel. Een statige beukenlaan, waarvan de meeste boomen 120 jaar
oud zijn, en eenige anderen nog veel meer jaren tellen, leidt er heen. Een smaakvol
aangelegd park, door lange, trotsche lanen ingesloten, omringt het. Met kloeke linden
prijkt het voorplein, waar de stallingen en verdere nevengebouwen liggen, van een
breede gracht omgeven. Hier zijn nog eenige overblijfsels van den ouden voorburgt
te vinden, maar de poort en de beide ronde hoektorens, die vroeger den toegang
verdedigden, zijn gesloopt, omdat zij het gezigt op en uit het huis belemmerden. Een
deftige steenen brug, op wier ijzeren leuningen de wapens der Heeren van Middachten
zijn aangebragt, voert over de kasteelgracht naar den ingang van het huis. 't Is een
groot, vierkant gebouw, met een uitbouwsel in het midden van elk der vier zijden,
twee verdiepingen boven de kelders hoog en door een rijzig dak met schoorsteenen
op de hoeken gekroond. In dezen vorm werd het in 1697 door G o d a r d v a n
R e e d e , graaf van Athlone en baron van Aughrim, een' van koning Willems trouwe
vrienden en wakkere krijgsoversten, gesticht. De oude, aanzienlijke bezitting was
hem in 1666 ten huwelijk medegebragt door U r s u l a v a n R a e s f e l t en was het
huis, dat in 1629 deerlijk door de Spanjaarden had gelden, maar door Reinier van
Raesfelt in 1643 was hersteld en vergroot, tijdens zijn huwelijk nog in goeden staat,
het jaar 1672 was er noodlottig voor geweest. Evenals het
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huis zijns vaders te Amerongen, was ook dit kasteel door de Franschen verwoest.
De gunsteling des konings was wel bij magte, een nieuw en heerlijker slot te doen
bouwen! Op de grondslagen van het oude verrees het prachtige gesticht, waaraan
Italiaansche en Engelsche, Duitsche en Fransche kunstenaars arbeidden, onder de
leiding van den ontwerper, den Amsterdamschen bouwmeester Ve n n e c o o l . Het
huis was vroeger voor het publiek te bezigtigen, maar er is misbruik van gemaakt en
tot veler leedwezen blijft het nu gesloten. Evenwel, ons is de vergunning verleend,
waarvan wij gaarne gebruik maken. De grafelijke familie B e n t i n c k is afwezig,
maar de rentmeester, de heer Te r s t e e g , leidt ons rond en verschaft ons met groote
bereidwilligheid alle gewenschte inlichtingen. Het huis Middachten is vooral vermaard
om den grooten trap in het midden van het gebouw. Onder een' hoogen, rijk
gestucadoorden koepel leidt de dubbele boogvormige opgang naar de
bovenverdieping, waar een rond loopende galerij den toegang tot de verschillende
kamers verleent. Rijk van vinding en voortreffelijk van uitvoering is het snijwerk
van de leuningen en wèl mag hier het beeld prijken van den vogel P h e n i x , luisterrijk
uit zijn asch verrijzend. De namen der plaatsen, waar Godard van Reede zijn lauweren
won, zijn er aangebragt, een groote schilderij stelt den slag van Aughrim voor en de
portretten van den stichter van het huis en zijne echtgenoote, benevens die van haar
ouders en grootouders, versieren het indrukwekkende bouwgewrocht. Is de trap met
den koepel het opmerkelijkste van het huis, de hooge, ruime zalen en kamers zijn er
mede in overeenstemming. Zij zijn regelmatig om de vestibule en den koepel
gebouwd, goed verlicht, met fraai bewerkte zolderingen en ten deele met kostbaar
eikenhouten beschotwerk. Allen hebben heerlijke uitzigten in het park en, naar hun
ligging, op de weiden er achter of op de lanen er voor. Bij afwezigheid der familie
zijn de meubels ingepakt of bedekt en wij kunnen er dus niet over oordeelen, maar
daarom is 't ons ook niet te doen. Meer leed doet het ons, dat wij nu geen' blik kunnen
werpen op het zeer belangrijke archief en met name op de brieven
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en gedenkschriften van koningin M a r i a , door de bezitster met navolgenswaardige
onbekrompenheid uitgegeven en die, vereenigd met brieven op het huis Tw i c k e l
berustend, zulk een vriendelijk licht over het beeld der edele vorstin verspreiden. De
talrijke schilderstukken, meest portretten van gekroonde hoofden, belangrijke personen
of familieleden, niet het minst een uitnemend sieraad van het huis, zijn echter te zien.
De R e e d e ' s en B e n t i n c k ' s bekleedden hooge posten, aanzienlijke
gezantschappen, invloedrijke krijgs- of staatsambten. Met menig merkwaardig persoon
van hun' tijd kwamen zij in aanraking en vandaar de rijke verzameling afbeeldingen
in hun kasteel. Reeds terstond bij de intrede in de ruime vestibule zien wij de
levensgroote portretten van koning C h r i s t i a a n V van Denemarken en zijne
gemalin. - G o d a r d A d r i a a n v a n R e e d e , de vader van den graaf van Athlone,
was ambassadeur geweest aan diens hof. - De groote zaal, tegenover den ingang,
prijkt met de portretten van den koning van Engeland en diens vriend, den eersten
graaf van Portland, van wiens tweeden zoon de tegenwoordige eigenaars van
Middachten afstammen. - Diens portret hangt in de zitkamer naast de zaal. - Boven
de deur der zaal is een jagtpartij van den Pruisischen monarch F r e d e r i k W i l l e m
I voorgesteld. In de zoogenaamde kleine zaal vinden wij tal van merkwaardige
afbeeldsels: den grooten keurvorst met L o u i s e H e n r i ë t t e , prins W i l l e m II,
F r e d e r i k W i l l e m I van Pruisen, W i l l e m V en ‘W i l l e m i j n t j e ,’ Nederlands
eerste koningin, prinses M a r i a n n e , voorts den markgraaf van B r a n d e n b u r g
A n s p a c h , den zwager van den ‘grooten Frits’, den ‘ouden Dessauer’, E u g e n i u s
v a n S a v o y e , met een wond aan het hoofd, den laatsten graaf van A l d e n b u r g ,
wiens titel op de Bentincks van Middachten is overgegaan, de beeldschoone gravin
van B e d f o r t , door sir Peter Lely geschilderd, den tweeden graaf van Athlone met
zijn gemalin, M a r i a v a n N a s s a u Z u i l e n s t e i n en hun drie kinderen. Ook
de eetzaal geeft ons fraaije portretten te zien, in de eerste plaats van de schoone
erfdochter der Raesfelts, U r s u l a P h i l i p p o t a , met haren echt-
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genoot, zijn' vader en hun' derden zoon R e i n a r d , generaal der cavallerie en gezant
aan het hof van F r e d e r i k W i l l e m I, die hier op Middachten heeft gelogeerd en
van wiens hand een bespottelijke schilderij met zijn geliefde grenadiers op de
bovenzaal afkomstig moet zijn. Op dezelfde bovenzaal komt die koning te paard nog
eens voor, nevens den grooten keurvorst en eenige van Reede's. Ook A l b e r t u s
van Oostenrijk en I s a b e l l a van Spanje - de Middachtens waren trouwe en ijverige
Roomschen koningsgezinden. Prins F r e d e r i k H e n d r i k en koning F r e d e r i k
IV van Denemarken hangen in de ‘schoolkamer’ en ook andere vertrekken bevatten
nog portretten, waaronder die van de tegenwoordige bezitster, geboren gravin van
Wa l d e c k , met haar kinderen en schoondochters. Een zeer fraai stukje van een'
onbekenden meester, waarop een onbekend echtpaar is voorgesteld, hangt in een der
kabinetten. 't Is een der schoonsten van de verzameling, om de uitvoering zoowel
van het vleesch als van de kleeding. Iets eigenaardigs is het ledekantgordijn op de
‘eikenhouten kamer’, door de negen dochters van graaf Godard met de naald bewerkt.
Al biedt Middachtens omtrek zooveel uitlokkends aan, dat onwillekeurig de voet eer
naar bosschen en lanen, dan naar huizen en schilderijen zou worden getrokken, 't
merkwaardige op het kasteel bewaard, verdiende toch ten volle onze belangstelling
en wij offerden daarom zonder klagen ditmaal het rijke natuurschoon op, voor de
gelegenheid ons geschonken om te bezigtigen, wat anders gesloten moet blijven ten
gevolge van sommiger onhebbelijkheid, die de fatsoenlijk gezinden in den lande niet
genoeg kunnen afkeuren en betreuren.
Een enkele blik op Middachtens geschiedenis, voordat wij het gebouw verlaten.
Volgens de overlevering was het een der kasteelen, door Drusus gesticht. Daarvan
blijkt echter niets. Voor 't eerst schijnt de naam in 1190 genoemd te worden, toen
J a c o b u s d e M i c h d a t een oorkonde van graaf Otto van Gelder mede bezegelde.
Meer zekerheid komt er in 1315, toen E v e r a r d v a n M i d d a c h zijn huis en
voorburgt ten Zutfensche regte tot leen maakte. Zijn zoon Hendrik verkreeg in 1340
het overste
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Wildforstersambt op de Veluwe. Na het uitsterven van het oude geslacht kwam
Middachten in 1623 aan de Raesfelts, vervolgens aan de Reede's en door huwelijk
aan de Bentincks. Een afbeelding van het huis, waarschijnlijk zooals het zich na de
herstelling in 1643 vertoonde, hangt in een der vertrekken, maar is moeijelijk te zien.
't Schijnt een hoog, zwaar gebouw te zijn geweest, met dikke muren en weinig
vensters, met grachten, bruggen en voorburgt, gelijk 't zulk een' ouden ridderburgt
betaamt.
Willen wij nu nog het O n z a l i g e b o s c h bezoeken, dan moeten wij ons van rijtuig
voorzien. Daartoe is goede gelegenheid in het voortreffelijke logement d e E n g e l ,
waar de eigenaar, de heer G o e d v r i e n d , met merkwaardigen spoed een' maaltijd
gereed maakt, terwijl wij uitrusten onder het genot van het uitzigt op den straatweg
met zijn eiken, den IJsel en de rijke velden, waaruit Doesburgs toren oprijst. De
herberg ligt aan het begin, of aan het einde van het dorpje d e S t e e g , - eigenlijk
R h e d e r - of M i d d a c h t e r s t e e g - een gansch nieuwe plaats, met nette huizen,
waar in den zomer kamers worden verhuurd, een paar logementen en enkele grootere
buitenverblijven, waaronder dat van den heer V i r u l y , den eigenaar van het
O n z a l i g e b o s c h . Zijn opkomst dankt het geheel aan de vreemdelingen, die dit
door de natuur zoo rijk begunstigd oord bezoeken. De R. Catholieken hebben er een
kerkje; de Protestanten behooren onder het naburige E l l e c o m , waar wij straks nog
een bezoek hopen te brengen.
De naam van het ‘Onzalige bosch’ zou ons welligt doen verwachten, dat wij een
woest en ondoordringbaar woud gingen binnentreden, waar weg noch steg is te
vinden, waar de roekelooze vreemdeling hulpeloos in de wildernis zou verdwalen,
of
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wegzinken in het verraderlijk moeras. Zulke bosschen zijn er ten onzent niet meer.
Het laatste van dien aard was het B e e k b e r g e r b o s c h , voor eenige jaren geveld
en ontgonnen. Door 't Onzalige bosch loopt zelfs een kunstweg en men kan er met
rijtuig een groot gedeelte van bezoeken. Daarmede is nu echter weêr niet gezegd,
dat wij er niets dan een beschaafd en karakterloos landschap zullen aantreffen. Met
minder dan twee paarden kan hier niet gereden worden. 't Gaat bergop en bergaf en
menig ruwe zandweg met gaten en kuilen, diep door het afstroomend regenwater
uitgespoeld, herinnert nog aan den tijd, toen de bezitting weinig waarde had, omdat
het nagenoeg onmogelijk was, het gevelde hout weg te voeren en de onmisbare mest
te rijden naar de voor den akkerbouw niet ongeschikte heidevelden. Door den aanleg
van den kunstweg is het landgoed aanmerkelijk verbeterd, maar een deel van zijn
woeste schoonheid heeft het daarbij ingeboet. Er blijft intusschen nog genoeg over,
om den wandelaar ruimschoots te beloonen, vooral, wanneer hij den togt over den
P r i n s W i l l e m s b e r g en den C a r o l i n e n b e r g er aan verbinden wil. Eenige
uren mag hij daar wel voor rekenen. Niet te zwak moet zijn borst, niet te traag zijn
voet zijn. Kaart en kompas kunnen te pas komen, wat mondvoorraad en een
welgevulde veldflesch zijn niet te versmaden; want evenmin als hij ligt een levend
wezen ontmoeten zal, om naar weg of rigting te vragen, evenmin is er - behalve een
enkele uitzondering - huis of hut, of zelfs beek of bron te vinden.
Uit het dorpje, tegenover het landhuis des heeren V i r u l y , leidt de grintweg
tusschen de Middachter en Rhederoordsche bosschen, langs de hoogte ‘K i j k o v e r ’,
naar den ingang van het Onzalige bosch. 't Is grootendeels een fraaije holle weg onder
't gewelf van welig groeijende beuken. Straks klimt hij en geeft ons den Rouwenberg
te zien, waarheen een zandspoor zich afwendt, evenals naar de boschjes van Ta s s e l t ,
die thans te ver buiten onzen koers liggen. Den beroemden steen, die zulk een reis
heeft gemaakt en zooveel geld heeft gekost, zouden wij er ook niet meer vinden.
Toen de baron v a n H e e c k e r e n de
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waterwerken op S o n s b e e k liet aanleggen, gaf hij veel geld voor groote keijen,
zooals de heide ze hier en daar oplevert. Nu had een burger uit dezen omtrek, niet
om groote scheutigheid bekend, een perceel akkermaalsbosch in Tasselt gekocht.
Daar lag een reuzenkei. Dat scheen onzen vriend een fortuintje. De groote steen werd
aan Sonsbeek tegen goeden prijs verkocht, maar vrachtvrij moest hij geleverd worden.
Hoeveel paarden sleepten de zware vracht langs de onbegaanbare wegen! Hoeveel
tientallen guldens gingen aan arbeidsloon verloren! Eindelijk is de kei ter plaatse
zijner bestemming. Nu verschijnt de deurwaarder met de insinuatie, om den
wederregtelijk en zonder vergunning van den eigenaar weggevoerden steen weêr
terug te brengen naar zijn plaats. Voor grof geld moest de steen worden terug gekocht,
om een dreigend proces te voorkomen en de ongelukkige kooper had een gevoelige
les gehad. Voortaan houwt men het gekochte akkermaalshout, maar laat de steenen
liggen.
Langs heidevelden en dennen, berken en sparren, hakhout en beuken, met heerlijke
vergezigten op de bosschen van Rhederoord en in diepe valleijen, of op golvende
vlakten, waar boven de Zutfensche toren uitkomt tegen de blaauwe bergen in 't
verschiet, loopt de grintweg naar ‘den koepel van Viruly’, een der teregt vermaarde
punten in deze landstreek. Wat rijk en heerlijk panorama! Op den voorgrond de
bosschen met hun tinten van grijs en geel en ligt groen, daarachter de heide, purper
en bruin, met witte zandduinen en groene korenvelden, verder in de houtrijke vlakte,
door de zon verlicht, tal van torens - D e v e n t e r , Z u t f e n , B r u m m e n ,
D o e s b u r g , D o e t i n c h e m , de molens en torens van D i d a m , het groote kasteel
van E n g h u i z e n , de blinkend witte muren van B i n g e r d e n . Welk een ruim en
bloeijend landschap overzien wij van deze hoogte aan den zoom van het bosch!
Wie niet al te ver den togt wil uitstrekken, kan hier wèlvoldaan terugkeeren. Wij
gaan verder, door de sparrenlaan op en af, onder 't genot van schoone doorkijkjes op
blaauwe bergen en purperen heiden, of op donkere bosschen aan het einde van
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zandige paden, in 't akkermaalshout gebaand. Een enkele schaapskooi, een eenzame
hoeve, eertijds een branderij, nu de bezitting van een' heereboer, een ruime ontgonnen
vlakte, met bouwakkers en weiden, weêr lanen en steile wegen met ruig begroeide
kanten, jonge half vernielde sparren, waartegen de herten hun gewei komen schuren,
weêr vergezigten op den Rouwenberg of de Middachter bosschen, - zoo bereiken
wij onder gedurige afwisseling van tafereelen den P r i n s W i l l e m s b e r g , waarop
naar ouderwetschen trant eenige breede lanen aanloopen. Het terrein van het Onzalige
bosch hebben wij verlaten voor ‘d e P l a n t a g i e ’, door prins W i l l e m II aangelegd
en later door zijn' zoon aanmerkelijk uitgebreid en verfraaid. Thans is 't een
particuliere bezitting, evenals de C a r o l i n e n b e r g , die den naam bewaart van de
dochter van prins W i l l e m IV en dien wij bereiken, na een lange beukenlaan, een
deel van den ‘K o n i n g s w e g ’, waaruit wij wel nog veel woeste gronden en
uitgestrekte akkermaalsbosschen overzien, maar toch ook de teekenen opmerken,
dat wij de bewoonde wereld naderen. Zelfs zien wij de spoorbaan in de vlakte, hier
een zoo vreemde verschijning! Op den top van den Carolinenberg staat een linde
met een bank. Veertien lanen loopen van hier in alle rigtingen als stralen uit één
middelpunt. Men zegt, dat aan het einde van elke laan een toren is te zien. Dit nu
kan tegenwoordig niet waar zijn. Nu het hout is gegroeid, geeft meer dan ééne laan
slechts een uitzigt in het bosch. Maar toch onderscheiden wij inderdaad de torens
van H o o g E l t e n , D i e r e n , S p a n k e r e n , D o e s b u r g , Z u t f e n en
D e v e n t e r juist voor de opening tusschen de donkere taken loofgewelven en in
een der lanen zien wij wel geen' toren, maar een' mensch, den eersten, dien wij op
den ganschen togt door dit eenzaam oord hadden aanschouwd. Een andere laan geeft
ons het verrukkend schoone tafereel te genieten van de ondergaande zon, met haar
wonderbaren gloed van goud en purper en violet, spelend op de heide en op de
dennenstammen. Wij hadden hier op geen treffender, indrukwekkender oogenblik
kunnez komen!
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Maar die ondergaande zon waarschuwt ons ook, dat het tijd wordt, den togt te
besluiten. De laan, die regt op Dieren aanloopt, kiezen wij niet. Dat thans zoo
aanzienlijke en bloeijende dorp, jaar op jaar den kring zijner villa's en woningen
uitbreidend, kunnen wij ditmaal niet bezoeken. Onze weg leidde ons er trouwens
ook vroeger door heen. Wij zagen toen reeds, wat er geworden is van de nietige
buurschap, wier naam alleen bekend was door de Commanderij van het Duitsche
Huis, waaraan graaf A d o l f v a n d e n B e r g h in 1218 zijn renthoeve in
D i d e r e m opdroeg. Koning C o e n r a a d II had in 1025 aan We r n e r hier twee
hoeven geschonken, door den dood van graaf B a l d e r i k aan hem vervallen. De
bezittingen der ridderlijke orde in deze landstreek werden in 1647 door prins W i l l e m
II gekocht en door andere aankoopen vermeerderd. Hij bouwde er een jagthuis en
omrasterde de uitgestrekte diergaarde, maar had niet lang genot van zijn' aanleg.
Koning W i l l e m III bouwde en plantte er, gelijk hij 't zoo gaarne deed, en menig
dag en week vertoefde hij op zijn prachtig huis te Dieren. Ook latere stadhouders
woonden er soms, totdat de storm der omwenteling de laatsten hunner uit het
vaderland verdreef en Fransche moedwil in 1795 het kasteel in de asch legde. Sedert
werd de grond bij gedeelten verkocht. Op de plaats der Commanderij en van het
jagtslot ligt thans het fraaije huis met zijn' nieuwen toren, dat den baron van
H e e c k e r e n v a n Wa s s e n a a r toebehoort.
In de nabijheid van E l l e c o m bereiken wij den straatweg, de heerlijke
M i d d a c h t e r a l l e e , met haar vierdubbele rij van hoog en trotsch opgaande
beuken, de roem, niet enkel van Arnhems omtrek, maar van het gansche land. Aan
een bezoek van het kerkje met zijn' duifsteenen toren wijden wij nog eenige
oogenblikken. De plaats is oud. Tusschen 1127 en 1131 schonk graaf G e r h a r d
v a n G e l r e de kapel aan de Zutfensche kerk. De toren kan uit dien tijd nog wel
dagteekenen, maar het kerkje is tamelijk nieuw. Er hangen eenige rouwwapens der
v a n R e e d e s en een groote steen in den muur bewaart de herinnering aan graaf
C a r e l A n t o n F e r d i n a n d B e n t i n c k , overl. in 1864,
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die in Spanje en bij Waterloo onder Wellington heeft gestreden en een der eersten
was, die in 1813 te Scheveningen voet aan wal zette. Dit is het nieuwste grafteeken,
terwijl de planken welligt nog wel eenige zerken der oude M i d d a c h t e n s verbergen.
Een goed gesneden heerenbank versiert het nette en vriendelijke gebouw.
Ook Ellecom behoort tot de dorpen, die aan hun ligging hun tegenwoordig aanzien
hebben te danken. 't Ziet er vrolijk uit met zijn optrekjes en landhuizen, zijn tuinen
en veranda's, zijn balkons en breede openslaande ramen. Maar aan den grooten
straatweg ligt slechts het kleinste gedeelte er van, waaronder het gunstig bekende
hôtel B r i n k h o r s t met zijn' overtuin. Achter de kerk stroomt de R u i t e r s b e e k ,
die bij Dieren in den IJsel valt. In dezelfde rigting als deze beek vinden wij bij Rheden
d e L a a k . Te zamen zouden zij, als zij bevaarbaar waren, twee groote bogten van
de rivier afsnijden. Op dien grond achten sommigen het niet onwaarschijnlijk, dat
deze beide wateren, met het daar tusschen liggend riviervak bij 't station d e S t e e g
en het logement d e E n g e l , een gedeelte van de oude D r u s u s g r a c h t uitmaken.
De avond is gekomen. Onder de statige gewelven der Middachter allee heerscht een
plechtige duisternis. De slanke, krachtige zuilen van dezen woudtempel gaan ons
voorbij, terwijl de paarden in kloeken draf ons huiswaarts voeren. Over de velden,
die zich aan beide zijden tot aan den voet van het Middachter bosch en tot aan het
hoog geboomte bij het kasteel uitstrekken, daalde de schemering. Met indrukwekkende
majesteit verrijst het prachtig geboomte der laan uit de vlakte, als wij bij haar' uitgang
nog eens den blik terug werpen. Hier en daar schijnt reeds een lichtje in de huizen
van d e S t e e g en op een scheepje, dat ankerde in den stroom. Donkere bosschen
troonen op de hoogte van R h e d e r o o r d , en onbestemd zijn de vormen van het
liefe-
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lijke landschap, dat zich bij helderen zonneschijn van het station vertoont. Naauwelijks
onderscheiden wij meer het witte huis van d e E n g e l , met de boomgroepen langs
den straatweg en de rijk begroeide heuvels, aan wier voet het ligt, en de Middachter
bosschen aan de bogt der rivier, en de ruime, houtrijke vlakte, waaruit Doesburgs
toren zich verheft en den stompen toren van Rheden, met het veerhuis aan den oever,
dat zoo vriendelijk zich spiegelt in den IJsel. Het stoompaard komt, om ons weg te
voeren uit het oord, waar zooveel schoons ons boeide, waar zooveel belangrijks ons
te aanschouwen werd gegeven. Niet zonder weemoed scheiden wij, maar ook niet
zonder voldoening over de welbestede dagen en niet zonder dankbaarheid voor
zooveel en zoo afwisselend genot, als ons hier was bereid.

Aanteekeningen.
Veel meer bijzonderheden omtrent Arnhem, dan ik kon opnemen, zijn o.a. te vinden
in Mr. J . W. S t a a t s E v e r s , B e s c h r i j v i n g v a n A r n h e m , terwijl
N i j h o f f ' s Wa 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 , hoewel
natuurlijk reeds eenigszins verouderd, nog steeds met vrucht konden worden
geraadpleegd, ook over de geschiedenis der landgoederen.
De gedichten van den baron v a n A r n h e m zijn uitgegeven in 1707 bij P i e t e r
v a n d e r A a te Leiden, met portret en afbeelding van het huis Rozendaal. Zij zijn
meest van stichtelijken inhoud, deels oorspronkelijk, deels vertaald naar J o z e p h
H a l l ' s M e d i t a t i ë n . Hoe het hart van Maria van Engeland aan haar goede gebure,
de vrouw van Rosendalle, hing, is te zien in haar brieven aan de freule van
Wassenaar-Obdam.
Over de Velpsche ringen vg. N i j h o f f ' s B i j d r a g e n , Deel 8: bl. 161 e.v.
Over Middachten is vooral te raadplegen het uitvoerig opstel van J . G .
F r e d e r i k s in den Gelderschen Almanak voor 1875, terwijl in dien van 1874 eenige
bijzonderheden voorkomen betreffende den graaf van Athlone. De belangrijke brieven
van Maria van Engeland zijn door Mevr. de gravin Bentinck uitgegeven in 1880,
onder den titel van L e t t r e s e t M e m o i r e s d e M a r i e , r e i n e
d'Angleterre.
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De Langbroeksche Wetering. - Wijk bij Duurstede. - Amerongen.
Nagenoeg evenwijdig met den schoonen straatweg tusschen het station
Z e i s t - D r i e b e r g e n en het bloeijende dorp D o o r n loopt de L a n g b r o e k s c h e
We t e r i n g . Men vindt aan den oever van dien kalmen en niet zeer breeden vliet
niet de aan-eenschakeling van rijke lusthoven, uitgestrekte bosschen, trotsche lanen,
golvende bouwvelden, die het oord langs dien straatweg tot een uitverkoren plek
hebben gemaakt. De landstreek is er vlakker, het hout minder overvloedig, het aantal
buitenverblijven minder groot. Moet uit gebrek aan tijd of bij mindere bekendheid
met beiden een keus gedaan worden tusschen straatweg of wetering, dan behoort de
voorrang zonder twijfel aan de groote, in zoo menig opzigt aanbevelenswaardige
heirbaan. Maar ook de Wetering heeft haar eigenaardige schoonheid en in
belangrijkheid wint zij het. Is langs den straatweg alles betrekkelijk nieuw en arm
aan geschiedkundige merkwaardigheid - behoudens de huizen M o e r s b e r g e n en
D o o r n en het dorp van dien naam - langs de Wetering prijken nog overoude en
vermaarde ridderhofsteden in grooten getale, wèl meerendeels vernieuwd en
herbouwd, maar nergens in ons vaderland treft men op zoo korten afstand zoo-
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veel oude torens en overblijfselen van middeleeuwschen bouwtrant aan, als aan den
weg ‘langs de kasteelen.’ Heeft dat zijn aantrekkelijkheid voor wie gaarne kennis
neemt van wat er uit de dagen van voorheen nog is gespaard, het landschap aan de
Wetering is ook aan eigenaardige schoonheid en liefelijkheid geenszins arm te noemen
en meer dan één uitgestrekt en statig plantsoen of bosch van eerwaardig hout boeit
er het oog van den wandelaar, die ter afwisseling den togt langs de Wetering boven
dien langs den straatweg verkiest. Verbindt hij daaraan een bezoek aan het oude
W i j k , met zijn fraaije riviergezigten en de trotsche ruïne van het merkwaardige
D u u r s t e d e , en voorts aan het welvarende A m e r o n g e n , met zijn deftig
heerenhuis en zijn heerlijk bosch, dan kan hij den terugweg nemen over
Z u i l e n s t e i n , L e e r s u m en den D a r t h u i z e r b e r g , om zoo D o o r n en, langs
den straatweg, zijn punt van uitgang - het station D r i e b e r g e n - te bereiken. En
dan kan hij in een drietal dagen zonder overmatige inspanning een stuksken van ons
vaderland doorwandelen, zijn belangstelling waardig om velerlei redenen, zoowel
om wat het hem in het tegenwoordige te zien geeft, als om wat het van het verledene
heeft te verhalen.
Van het edele huis R i j s e n b u r g , het eerste dat wij aan de Wetering zouden hebben
gevonden, als wij eene eeuw vroeger hadden geleefd, is niets meer over dan een
poortje. Groot zijn onze verwachtingen dus dienaangaande niet, maar zulk een poortje
kan er wel eens geestig en schilderachtig uitzien. Onze pligt eischt, dat wij ons
daarvan vergewissen en dus zoo spoedig mogelijk de Wetering opzoeken. De laan
achter het ons reeds bekende Rijsenburgsche kerkje loopt er regt op aan. Wij kunnen
dus den gewonen straatweg nog eenigen tijd houden, maar wij kunnen ook ter
afwisseling iets vroeger den grintweg inslaan, die tegenover het landhuis
J o h a n n i s b e r g , tusschen boekweit- en korenvelden, naar het buitenverblijf 't L o o
voert. Onze overigens
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naauwkeurige wandelkaart kan ons hier tot eenige onbescheidenheid verleiden. Zij
wijst den weg langs het huis en er achter om. Het blijkt, dat wij dan op het afgesloten
terrein komen, bij den vijver onder het hooge hout, waar geen gemeene weg meer
is. Wij moeten dus terug, het inrijhek weêr uit en buiten 't plantsoen langs de haag,
waar een open landweg door weiden en bouwakkers uitloopt op een laan van hooge,
wilde populieren. 't Ziet er hier gansch anders uit, dan op den straatweg met zijn
villa's! Hier is 't gebied van den boer, met de boomgaarden en akkers rondom de
hofsteê, met de kalveren en de kippen en de biggetjes op het erf. Maar voor deze
laan zou H o b b e m a zijn' schildersezel hebben geplaatst. 't Is een landschap, zijn
penseel waardig. Diepe kleisporen doorploegen den grond. Door den storm gevelde
boomen liggen woest door elkander. Door den bliksem getroffen en gescheurde
stammen rijzen spookachtig op in het licht, dat tusschen de bewegelijke bladeren der
breed uitgewaaide kruinen speelt, of door de open plekken met vollen gouden gloed
onder het groene gewelf en op den ruwen landweg valt. Onze eerste afwijking van
den drukbezochten, uitstekend onderhouden en met vriendelijke lusthoven
omzoomden hoofdweg berouwt ons niet. Spoedig komen wij in de groote
Rijsenburgsche laan, en als wij die ten einde zijn, dan zien wij de Wetering met zijn
groene zoomen voor ons. Maar het poortje zien wij nog niet. Het ligt dan ook niet
regt tegenover de laan, maar een weinig regts, aan de overzijde van het water. Wie
het niet heeft gezien, heeft er niet veel aan verloren. 't Is niet veel meer dan een
tamelijk breede en gewone boerenschuur, met een' vierkanten doorgang, waar boven
de naam R i j s e n b o r g staat te lezen. Er zijn een paar zware deuren en het jaartal
1635 wijst er op, dat het gebouwtje afkomstig is uit den tijd, toen het huis reeds lang
geen versterkte burgt meer was. Het voormalige voorplein, waartoe het poortje
toegang geeft, heeft geen enkel overblijfsel van vroegeren luister bewaard, evenmin
als het met een begroeide gracht omringde terrein aan de regterzijde, waar eens het
slot heeft gestaan, dat in 1276 door Gijsbrecht van
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Aemstel met zijn Kennemers in de asch werd gelegd, toen het W i l l e m v a n
R i j s e n b u r g behoorde, en dat later als een der schoonste ridderhofsteden van het
Sticht werd genoemd. In het laatst der vorige eeuw werd het tot den grond toe
afgebroken.
Beter lot trof het edele huis B e v e r w e e r d , op korten afstand van Rijsenburg
aan den K r o m m e n R i j n gelegen. Het jonge eikenplantsoen dier aanzienlijke
bezitting komt reeds spoedig in 't gezigt aan de overzijde der Wetering, waarlangs
wij onzen togt voortzetten. De weg is smal. In den hooitijd, als de hoog geladen
wagens hun kostbare vracht van de vruchtbare kleilanden naar de hofsteden brengen,
eischt het beleid, twee zulke gevaarten elkander zonder hinder te doen voorbij rijden.
Ook de gewone rijtuigen vinden bij de ontmoeting met den wijd uitstekenden opperlast
der lange Stichtsche hooiwagens naauwelijks ruimte om zich te bergen, en bij donkere,
stormachtige nachten mag koetsier en voorspan wèl vertrouwd zijn!
Veel scheepvaart is er niet. De talrijke bruggen laten alleen pramen en kleine
vaartuigen toe; ook zou de welige groei van allerlei waterplanten spoedig allen
doortogt verhinderen, als er niet zorgvuldig de hand aan gehouden werd. Wij zien
dan ook voor 't oogenblik geen andere beweging op het water, dan die veroorzaakt
wordt door een paar mannen in een schuit, bezig met het opvisschen van het
afgemaaide en langzaam voortdrijvende groen, dat in lange, verwarde bundels te
voorschijn komt. Rustig en eenvoudig is het landschap. Wilgen, slooten, weiden,
elzen geven er een echt Hollandsch voorkomen aan. Maar zoo helder is de vliet,
waarin zich het hout en de biezen en de witte wolken spiegelen, zoo frisch zijn de
weiden en zoo vriendelijk loopt de fijn grijze grintweg langs den groenen oever voort,
zoo stout gevormd zijn de wolkgevaarten, die langs den blaauwen hemel drijven,
zoo rijk is de afwisseling van schaduw en licht, dat wij een' aangenamen indruk van
het geheel ontvangen. Wij danken 't vooral aan het water - het water, dat wij lief
hebben en dat aan onze landschappen leven geeft.
Om B e v e r w e e r d goed te kunnen zien, moeten wij de brug
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over. Daar vinden wij lange lanen van eiken en iepen, linden en sparren, heen leidend
om het uitgestrekte, voortreffelijk onderhouden en met waterpartijen versierde park,
dat met een zwaar en kostbaar ijzeren hek is afgesloten. Tusschen het hoog geboomte,
in fraaije groepen uit de groote grasperken oprijzend, vertoont het huis zijn' breeden,
grijs gepleisterden gekanteelden gevel en 't is wel reeds terstond te bespeuren, dat
het belangrijk gerestaureerd is, al heeft het zijn beide vierkante torens behouden. Het
beste gezigt op het huis krijgen wij, als wij aan het einde der laan de brug over den
K r o m m e n R i j n zijn overgegaan en dan links af den weg langs den rivieroever
houden. 't Is daar bovendien een gansch zeer liefelijk landschap. Aan de overzijde
van het snelvlietend stroompje ligt het statige huis in zijn welig, van bosschen
omzoomd plantsoen en daarnevens een frisch groene weide met vee, hier en daar
met kloeke boomen versierd. Aan dezen kant loopt een laan van zware eiken, onder
wier lommer het rieten dak eener hofstede zich verschuilt, naar een boschpleintje,
waaruit wij door uitgespaarde openingen in het geboomte den toren van het dorpje
We r k h o v e n en de korenvelden in zijn' omtrek overzien, terwijl het riviertje lustig
tusschen zijn groene zoomen kronkelt. Indrukwekkend is hier ‘de grootvorst van
Europa's stroomen’ niet. Hij gelijkt wel wat op een dier Duitsche potentaten, die hun
souvereiniteit hebben verloren en wier naam alleen aan vroegere magt en grootheid
herinnert. Hem heeft eerst d e Wa a l duchtig geplunderd, iets later heeft de I J s e l
hem gekortwiekt en wat hem nog overbleef, dat heeft d e L e k zich toegeëigend.
Alsof hij zich schaamde is hij bij Wijk onder den dijk doorgekropen, mismoedig zich
afwendend van het gebied van den magtiger en gelukkiger vorst, die hem de
heerschappij heeft ontroofd. Onverdiend is zijn val niet geweest. Kromme wegen
koos hij zich. Bogtig en omslachtig was zijn loop en aan zijn willekeur had hij de
ondiepten te wijten, waardoor hij onbruikbaar werd. De natuur zelve, door den mensch
geholpen, heeft hem zijn rijk ontnomen en liet hem alleen een schaduw zijner
voormalige heerlijkheid over. Hier heeft hij zich
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in zijn lot geschikt. Op verren afstand van zijn gelukkiger mededingers vertoont hij
nog, zooveel hij kan, iets van zijn oorspronkelijke grootschheid en deftigheid. En
soms, in den winter, beproeft hij wel eens, of hij nog landen overstroomen en boomen
ontwortelen kan. Dan komen de oude, autocratische gewoonten weêr bij hem boven.
Maar dan sluit men bij Wijk de sluis en doet hem gevoelen, dat hij niets meer
beteekent en zich rustig heeft te houden. - Als wij ons herinneren, dat dit stroompje
het overschot is van d e n R i j n - den Rijn van Schaffhausen, Basel, Straatsburg,
Maintz, Bingen, Ehrenbreitstein, den Rijn zelfs nog van Arnhem, Rhenen, Amerongen,
dan rijst eenig gevoel van weemeed bij ons op. Overigens begroeten wij met genoegen
zijn helder, stroomend water en zijn bevallige bogten, terwijl wij staan aan zijn' oever
in het eiken bosch, waaruit wij het oog laten gaan over het edele huis Beverweerd
en het vriendelijke torentje van Werkhoven.
Voor eeuwen, toen hier de hoofdstroom nog vloeide, schijnen de Romeinen er
een' burgt te hebben gesticht. Er zijn althans Romeinsche oudheden gevonden, die
geacht werden, op een versterkte plaats te wijzen. De ronde steenen ballen, waarvan
gesproken wordt, kunnen evenwel ook door middeleeuwsche blijden geworpen zijn
of uit middeleeuwsche kanonnen geschoten. Op het einde der 13de eeuw wordt voor
het eerst een edelman met den naam van B e v e r w e e r t genoemd, en wel Heer
Z w e d e r , ridder, die als een der getuigen optreedt, toen bisschop Jan van Zierick
in 1294 aan het dorp Gein stedelijke regten schonk. Heeft deze reeds gezegeld met
de zilveren zuilen op azuur, later door het geslacht gevoerd, dan behoorden de edelen,
die aan dit huis hun' naam ontleenden, vermoedelijk tot den wijd vertakten stam der
v a n Z u i j l e n s . De hoofdtak schijnt echter reeds te zijn uitgestorven, wanneer het
geslacht voor het eerst in de geschiedenis optreedt. Immers, deze Zweder van
Beverweerd, die in 1304 met zoo menig edelman uit het Sticht in den noodlottigen
slag tegen de Vlamingen sneuvelde, bezat het huis niet meer, als het waar is dat na
den dood zijner echtgenoote Hilde-
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garde, in 1294, N i c o l a a s v a n d e Ve l d e het leen van den bisschop had
ontvangen. 't Laat zich dan gissen, dat Hildegarde een erfdochter is geweest en dat
Zweder om een of andere reden de gunst des leenheers had verloren. De nieuwe Heer
moet dan den naam van het huis hebben aangenomen, of het moet spoedig tot den
ouden stam terug zijn gekeerd; althans in 1345 vinden wij Machteld van Beverweerd,
die eerst O t t o v a n I J s e l s t e i n , later Z w e d e r v a n V i a n e n huwde en de
bezitting aan deze haar beide echtgenooten bragt. Edelen uit het huis van Vianen
behielden het geruimen tijd en 't kan zijn, dat de zuilen aan hun wapenschild zijn
ontleend. Door huwelijk van Johanna van Vianen van Beverweerd kwam de
heerlijkheid in 1465 op J a n v a n B o e k h o u t en bijna honderd jaar later, in 1564,
verkreeg F i l i p s W i l l e m v a n N a s s a u , prins Willems oudste zoon, haar uit
de nalatenschap zijner grootmoeder Maria van Boekhout. Na Filips Willems
kinderloozen dood ging de uitgestrekte bezitting, waaronder sedert lang ook Odijk
behoorde, aan prins M a u r i t s over, terwijl een afstammeling uit een zuster van
Maria van Boekhout, Filips van Merode, van zijn regten afstand deed. Prins Maurits
vermaakte Beverweerd en Odijk aan zijn' natuurlijken zoon L o d e w i j k v a n
N a s s a u , Heer van d e L e c k e , uit wien de Nassau's van Beverweerd, Odijk, Zeist
en Bergen stammen, in 's lands historiën wel vermaard. In 1782 huwde E v e r t
F r e d e r i k v a n H e e c k e r e n v a n E n g h u i z e n de gravinne van N a s s a u
l a L e c q , vrouw van Beverweerd en Odijk en sedert dien tijd is de schcone
heerlijkheid in het bezit van het geslacht, waaraan zij nog behoort. Gedurende de
lange reeks van jaren van zijn bestaan is het huis dus, zoover bekend is, nooit verkocht.
Wèl deelde 't in de lotwisselingen, aan zulke gestichten eigen. Als versterkte burgt
was het een open huis des bisschops en in den hevigen twist met zijn hoofdstad legde
Hendrik van Beijeren er een sterke bezetting. Later werd het een ridderhofstad, ter
verdediging niet meer geschikt, maar nog lang in haar uitwendig voorkomen de
teekenen van oudheid en voormalige sterkte bewarend. Zoo vertoonde het zich in de
vorige
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eeuw, volgens de afbeeldingen, die er van bestaan. Van het muurwerk is nog vrij
wat overgebleven. De twee vierkante torens op de hoeken van den naar den Rijn
gekeerden achtergevel zijn gespaard, en over 't geheel heeft het hoofdgebouw
denzelfden vorm behouden. Maar de muren werden overal tot gelijke hoogte
opgetrokken en met kanteelen gekroond. De puntgevels, de onregelmatige daken,
de schilderachtige uitbouwsels werden weggebroken, de kruisramen door vensters
in Gothischen stijl vervangen. Nog is de hoofdingang met de hooge, deftige stoep
in den zijgevel, maar wat aan Beverweerd vooral zijn middeleeuwsch voorkomen
gaf, is verdwenen: het ommuurde pleintje met de poort aan de zijde van den ingang,
de gracht, die het huis omringde, de steenen brug met haar drietal bogen, het ruime
voorplein met zijn zware, torenvormige bijgebouwen, zijn' vierkanten hoektoren,
zijn gracht en zijn brug, en de eerste voorhof, insgelijks in zijn grachten gelegen en
alleen door een brug toegankelijk. Dit een en ander is vervangen door het plantsoen
en de waterpartij, en de grijze pleister bedekt evenzeer den ouden als den nieuwen
steen. Draagt Beverweerd dus den stempel van een modern gebouw in min of meer
antieken stijl, een schoon en grootsch huis is het. Trouwens, lang genoeg is er aan
gewerkt. In 1835 werd met den herbouw begonnen en eerst in 1862 was het geheel
voltooid. Voor den vreemdeling is het gesloten en bewoond wordt het niet. Alleen
in den jagttijd krijgt het gedurende eenige dagen bezoek. Maar, naar men ons
verzekert, 't is prachtig gemeubeld en van alles voorzien, en de groote zaal moet een
kostbare verzameling portretten der Nassau's bevatten. Vooral daarom doet het ons
leed, dat de toegang niet is vergund. Van de schoone uitzigten op wei en akkers, op
bosch en park, op de rivier en op het dorp kunnen wij ons bij de rondwandeling om
het huis een voorstelling vormen en van den uitstekenden staat van onderhoud kunnen
wij ons overtuigen.
Wij keeren niet naar de Wetering terug, maar slaan een' kleiweg in, die ons langs
een paar boerderijen en door een laan van hooge populieren naar de ridderhofstad
S t e r k e n b u r g brengt.
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Een terugblik hier en daar geeft ons het edele huis Beverweerd, krachtig uitkomend
tegen het omringend bosch, te zien. Reeds spoedig zijn wij op Sterkenburgsch
grondgebied, dat een belangrijke uitgestrektheid heeft en zoowel aan deze zijde van
de Wetering, als aan den overkant tot ver over den Doornschen straatweg geruimen
tijd doorloopt. 't Was vroeger ook een afzonderlijke gemeente en van ouds een
aanzienlijke heerlijkheid. Ook hier zijn akkers, weiden en hofsteden zorgvuldig
onderhouden en rondom het huis ligt een fraai bosch, met bloementuin en waterpartij.
Maar Sterkenburg is niet, als Beverweerd, onbewoond. De bezitter van het schoone
landgoed, Mr. K.J.F.C. Kneppelhout, verlaat reeds vroeg in het voorjaar zijn huizinge
te Utrecht voor zijn buitenverblijf en brengt er een groot deel des jaars door. De
familie is thans dan ook buiten en ontvangt ons gastvrij op haar landkasteel. Het
schilderachtige, onregelmatige huis, met zijn trapgevels, hangtorentjes en poorten,
dat zich nog tot in de laatste helft der vorige eeuw in de breede slotgracht spiegelde,
bestaat niet meer. Het was in 1767 grootendeels afgebroken en door een ander, veel
stijver en regelmatiger, vervangen. Afbeeldingen van dit huis, op Sterkenburg
berustend, doen het niet betreuren dat dit bouwwerk voor een ander moest plaats
maken, al werd het nog in 1837 ‘een prachtig slot’ genoemd. Het tegenwoordige
huis, in 1848 gesticht, is vrij wat behagelijker van vorm en in antieken stijl
opgetrokken, in overeenstemming met den hoogen, sterken ronden toren, die van
den ouden burgt is overgebleven, en met het zware muurwerk van een begroeid
terras, dat ook reeds eeuwen heugt. De vierkante toren is nieuw, al staat hij op de
plaats, waar ook in der tijd een dergelijke toren, met een later tot provisiekamer
afgedaalde kapel, werd gevonden. Maar alles is goed in den stijl gehouden en de
roodsteenen muren vertoonen zich kloek en statig, zonder dat de pleister hun het
ernstig karakter ontnomen heeft. Verder zal de tijd het zijne wel doen, om 't gebouw
zijn regte kleur te geven.
Wij kwamen langs een' achterweg bij het huis. De gewone toegang van de Wetering
is door de oprijlaan met haar zware
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eiken, abeelen en platanen, die naar de brug over de buitengracht en het voorplein
loopt. Een steen met het wapen van Aeswijn en het jaartal 1626, bij de brug, is
afkomstig van de oude voorpoort en wijst op een vernieuwing van dat gedeelte, in
den tijd toen A n t o n y v a n A e s w i j n Heer van Sterkenkenburg was. Van het
voorplein, waar de stallingen natuurlijk niet ontbreken en waar heerlijke linden hun
krachtige takken over uitbreiden, leidt een breede deftige brug naar het heerenhuis.
Daaronder ligt een tweede brug, waarover men in het onderhuis met zijn keukens,
kelders en bergplaatsen komt en die ook toegang geeft tot het smalle terrein tusschen
het huis en de gracht, van waar wij, bij een rondwandeling om het gebouw, de
reuzenmoppen kunnen zien van den grooten toren en het oude muurbrok, dat het
fraai begroeide tuintje op zijn verweerde en met klimop getooide steenen draagt. Op
de oude fundamenten opgetrokken, heeft het huis een' onregelmatigen vorm. De
platte grond der voormalige ridderhofstad toont het wel, hoe schots en scheef buitenen binnenmuren liepen en hoe weinig men zich destijds om vierkante vertrekken en
om gemakkelijke gemeenschap tusschen de kamers bekommerde. 't Is den nieuwen
architekt gelukt, in het uitwendige het karakter te bewaren van die oud vaderlandsche
heerenhuizingen, juist door de grillige afwisseling van lijnen vaak zoo aantrekkelijk,
en het inwendige in te rigten tot een vriendelijke en geriefelijke woning, naar de
behoeften van den tegenwoordigen tijd. Er zijn ruime, regthoekige vertrekken en
breede, goed verlichte gangen en portalen, waarop de kamers uitkomen. Er is een
groote smaakvolle vestibule, waaruit een prachtige trap met dubbelen opgang naar
boven leidt. En ook de zaal, met het sierlijke antiek beschoten en gemeubeld boudoir
in den hoofdtoren daarnevens, is een uitnemend fraai gedeelte van het huis. De
bovengang prijkt met een paar van die schoone gebeeldhouwde kasten, die
tegenwoordig zoozeer in trek zijn en oude portretten hangen er langs de wanden.
Boven de deur van een der benedenkamers prijkt een wonderschoon schilderstuk
van Mej. Vo s , en een kostbaar ‘graauwtje’
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van d e W i t zal weldra zijn plaats vinden. Op de ‘studeerkamer’ trekt een zeer
verdienstelijke schilderij de aandacht: het vertrek van de vloot der O.I. Compagnie
van Amsterdam naar Bantam, in 1598. Onderscheidene portefeuilles, - een onderdeel
van de rijke verzameling afbeeldingen van kasteelen, in 't bezit van den Heer
Kneppelhout en te Utrecht bewaard - bevatten tal van teekeningen en gravures. Voor
zoover die op Sterkenburg betrekking hebben, kunnen wij er de ridderhofstad in
verschillende tijden en van onderscheidene kanten bezien, uit leeren kennen. Niet
zonder belang is een verzameling Romeinsche oudheden, vooral om de plaats, waar
zij gevonden werden. Wèl waren er vroeger en later in de nabijheid van den Krommen
Rijn opgedolven, maar tot dusver had de zandgrond in den omtrek er nog geen
opgeleverd. In den herfst van 1881 kwamen scherven van aardewerk aan het licht,
bij het graven van zand in de nabijheid van N i e u w S t e r k e n b u r g aan den
straatweg. Zorgvuldige opdelving leverde allengs meer, maar - zonderling genoeg,
- alleen op één plek, waar onder den zandbodem een laag veen of derrie lag. Elders,
waar de spade des gravers louter zand vond, werd tot dusver nog niets aangetroffen.
Behalve talrijke fragmenten van vaatwerk zien wij bronzen sieraden, het overblijfsel
van een pan met steel, ijzerwerk, een vreemde strook van verguld koper met
spijkergaatjes, een zeer groote koperen schaal, waaronder de naam P u t e a n u s of
iets dergelijks ruw is ingekrast en een' gebakken steen met de letters:
EXGERINF
(exercitus Germaniae inferioris - het leger van Neder-Germanie). Reeds in 1863 was,
eveneens bij Nieuw Sterkenburg, een vondst van voorwerpen uit lateren tijd gedaan,
waarmede wij tevens kennis maken. Vaatwerk, fijn van korrel, ligt grijs van kleur,
hard gebakken, maar alles gebroken; voorts ijzerwerk, waaronder een zwaar
paardenbit, een groote vork met twee tanden, een bijl, enz., volgens deskundigen
van Frankischen oorsprong.
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Welligt verbergt de bodem daar nog wel meer, en is dat het geval, dan behoeft voor
verwaarloozing niet gevreesd te worden, als voortgezet onderzoek iets aan het licht
brengt.
Een uitnemend sieraad van Sterkenburg is zijn hooge, ronde toren. Reeds van
verre is hij zigtbaar en ook van den Doornschen weg ziet men nu en dan zijn forsche
kruin boven 't omringend geboomte uitsteken. Het hechte bouwwerk is nog in goeden
staat en alleen van boven vernieuwd. In den muur loopt de trap naar het plat, van
waar men een uitgestrekt en heerlijk landschap overziet. Vruchtbare velden, groene
weiden, met vee bezaaid, golvende korenakkers, donkere bosschen, tuinen, hofsteden,
boomgaarden, lanen, heiden en heuvels in de verte, de blinkende wateren van de
Wetering en den Krommen Rijn, het netwerk van de Kuilenburgsche spoorwegbrug,
de hooge muren van Beverweerd, tal van torens in allerlei rigting: Wijk bij Duurstede,
Langbroek, Amerongen, Rhenen, Odijk, Werkhoven, Houten, Utrecht, Amersfoort,
de pyramide van Austerlitz - een rijk gestoffeerd panorama ligt daar voor ons. Sinds
eeuwen heeft menig bewoner en gast op Sterkenburg, waaronder in 1859 Z.K.H. de
prins van Oranje behoorde, dit prachtig uitzigt in vrede genoten. Maar niet tot
belvedère is deze sterke toren gebouwd! Van daar moest bij dag en bij nacht de
wachter uitzien of eenig gevaar den Sterkenburg dreigde, en niet veel verdachts kon
er geschieden in den omtrek, dat zijn oog ontging. Van rustiger tijden spreekt de
billardkamer, thans in een der torenkamers te vinden; van de oorspronkelijke
bestemming getuigen meer de oude kanonnen en de kruisboog, er bewaard.
Het huis, hoewel op Stichtschen grond gelegen, was van ouds leenroerig aan het
graafschap Zutfen. Naar het schijnt werd het omstreeks het jaar 1200 gebouwd door
een' zoon uit het oude en edele geslacht v a n W u l v e n , die er den naam van aannam.
Een erfdochter Catharina bragt het door haar huwelijk met Wo u t e r v a n
I J z e n d o o r n in 1473 aan een nieuw geslacht, dat het tot 1565 behield. Toen kwam
het, wederom door huwelijk eener erfdochter, aan R e i n i e r v a n A e s w i j n , een'
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der medeonderteekenaars van de unie van Utrecht. Zijn kleinzoon A n t o n y erfde
Sterkenburg in 1646. Aan dezen naam verbindt zich een droevige herinnering. De
27jarige man, pas weinig maanden geleden met M a r g a r e t h a To r c k v a n
N e d e r h e m e r t gehuwd, werd den 6den Junij van het volgende jaar in het bosch bij
het huis vermoord gevonden. Roof was er niet gepleegd. Aan minnenijd alleen kon
gedacht worden, maar nooit werd het raadsel opgelost. Vergeefs loofde de familie
1500 gulden uit aan wie den dader zou aanwijzen. Vergeefs voegden de Staten van
Utrecht het aanbod van dezelfde som er bij, met de belofte van vergiffenis voor den
aanbrenger, als hij aan den doodslag handdadig of medepligtig was geweest. Nooit
is er eenig licht over opgegaan. Nog wordt in het park de plaats getoond, waar de
moord is gepleegd en op den bovengang van het huis hangt het portret van den
vermoorde. Hij werd begraven in den familiegrafkelder in de Neerlangbroeksche
kerk, waar tot voor weinig jaren achter den predikstoel een groote zerk lag met een
gevierendeeld wapen: I J z e n d o o r n , A m s t e l , S t e r k e n b u r g , Z u i j l e n .
Na zijn' dood werd een dochter geboren, A n t o i n e t t e , die in 1666 jhr. G i j s b e r t
v a n M a t e n e s s e huwde. Van edelen bloede en rijk gegoed was het jeugdig
echtpaar, waarvan de man 21, de vrouw 19 jaren telde. Talrijk waren de heerlijkheden
en sloten, die zij de hunnen mogten noemen, en een tweetal kinderen, een zoon en
een dochter, werden hun geboren. Maar spoedig was alles voorbij. In de eerste
maanden van 1669 stierven de moeder en de beide kinders. Den 5den Julij reeds nam
de vader bezit van hun nalatenschap, naar de zeden van dien tijd vertegenwoordigd
door den schout van Sterkenburg, Wouter van Ewijck, ‘houdende met een byll in
seeckere boom, staende op 't pleyn off voorwerck van Sterkenburch en graeffende
met een schop in de aerde, sluytende de deur van denselven huys Sterckenborch op
en toe.’ In Februarij van het volgende jaar was ook jhr. Gijsbert overleden. Met
groote pracht werd hij ter aarde besteld op het koor der St. Pieterskerk te Leiden,
waar hij met vrouw en kinders onder een zerk met 32 kwar-
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tieren rust. Zijn erfgenaam was een driejarig kind, zijn neef W i l l e m v a n
M a t e n e s s e , dat reeds in 1671 stierf, de laatste mannelijke afstammeling van zijn
edel huis. Toen kwam Sterkenburg aan diens zuster F l o r e n t i n a , de echtgenoote
van J o h a n v a n H a r d e n b r o e k . Als weduwe verkocht zij het huis en voor 't
eerst in zooveel eeuwen ging het door verkoop in andere handen over. De nieuwe
eigenares was de weduwe van een' Franschen uitgewekene, jhr. J o h a n F r e d e r i k
M a m u c h e t , Heer van Houdringe en Grunerie. Haar zoon en kleinzoon bezaten
het achtereenvolgens; toen kwam het door huwelijk aan de We s t r e n e n s , in 1829
door koop aan Mr. P i e t e r A n t o n y H i n l o p e n en in 1847 aan den Heer
Kneppelhout.
Na het bezoek aan het huis nog een wandeling door het park met zijn opgaand
hout, zijn berceau, zijn' bloemtuin en serre en dan nemen wij afscheid, om nog een'
blik te werpen op de boerderij bij den ingang der lange Sterkenburgsche laan, die
naar den grooten straatweg leidt. Die woning was eertijds het regthuis, toen
Sterkenburg, waarbij sedert 1808 Hardenbroek gevoegd was, een afzonderlijke
gemeente uitmaakte. In 1857 werd zij met Driebergen vereenigd. Oudtijds was er
ook een kapel, aan St. Gangulphus gewijd. Zij stond op een stuk land, nog d e
K a p e l l e n a k k e r genoemd en werd door den kapelaan van Sterkenburg bediend,
terwijl volgens beschikking van Ernst van IJzendoorn jaarlijks op Hemelvaartsdag
door den pastoor en den koster van Neerlangbroek een schoone zingende dienst
moest worden gedaan. Een oud versje zegt van de streek, die wij doorwandelen en
van het huis, waar wij met belangstelling vertoefden:
Neerlangbroek,
Die schralen hoek
Daar wonen niets dan Edellui
En Beeddellui,
Ridders
En Broodbidders
Daar zijn niets dan Kasteelen en Nesten.
Sterkenburg is het besten.
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Kasteelen zijn er nog in deze landstreek in overvloed. Twee hebben wij reeds gezien,
behalve de plaats, waar eens een derde stond, - Rijsenburg, Beverweerd, Sterkenburg,
- en op korten afstand ligt H a r d e n b r o e k .
Ook dit huis is reeds sinds eeuwen bekend. Evenals Sterkenburg, waarvan het
oorspronkelijk in leen gehouden werd, was het omstreeks 1250 door een' edelman
uit het geslacht van Wulven gesticht en de tegenwoordige baronnen van Hardenbroek
zijn in regte lijn uit dat geslacht gesproten. Behoudens de jaren 1686 tot 1748, waarin
het kasteel aan andere familiën heeft behoord, is het gedurende al die eeuwen door
Hardenbroeks bewoond, - het eenige huis in den lande welligt, dat bijna altijd in
handen van den stam des stichters is gebleven.
Het huis ligt niet aan de Wetering. Wie dien weg houdt, ziet allen van ver zijn'
breeden achtergevel tusschen het hooge hout, en welligt zou hij het onopgemerkt
laten liggen, wanneer zijn oog geboeid werd door de golvende lijnen der heuvels en
bosschen, daar ginds in den omtrek van Doorn boven de lage weiden langs de
Wetering oprijzend. Met rijtuig wordt dan ook doorgaans de grintweg ingeslagen,
die nevens de fraaije, van bosch omzoomde Sterkenburgsche weide met zijn'
rijkbevolkten duiventoren, op den Rijn aanloopt en, voor dat hij dat stroompje bereikt,
een bogt maakt langs het Hardenbroeksche eikenbosch. De kloeke voorgevel van
het kasteel vertoont zich dan aan het einde van een korte, breede laan. Van de zijde
van de Wetering is de toegang tot het huis door een laan van jonge eiken, tusschen
elzen en esschen hakhout, dat het rondzien over de landerijen belet, totdat de weg
zich om de uitgestrekte weide achter het kasteel heenbuigt. Langs een wetering, die
het goed doorsnijdt, staan schoone, gezonde eiken in menigte, hun frissche takken
uitslaande over het stille, heldere water en tusschen hun breede kroonen komt de
toren van het naburige kasteel We e r d e s t e i n even boven zijn bosch te voorschijn.
Hardenbroek zelf ligt nu in zijn rustige statigheid voor ons, over de groote weide,
die er het volle gezigt op vergunt, beter dan toen aan deze zijde
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de ouderwetsche plantage met zijn hooge, geschoren beukenhagen zich uitstrekte,
begrensd door de gracht, die nog een deel van het weiland insluit. Destijds liep de
weg regtuit op deze gracht aan en wendde zich dan, door een ten deele nog gespaarde
eikenlaan, in wier lommer thans de bonte runderen de koelte zoeken, om den slottuin
heen. De zijgevel, dien wij tusschen het hout- en heestergewas van den bloemtuin
onderscheiden, geeft in den kleur zijner steenen te zien, welke veranderingen en
vergrootingen het huis heeft ondergaan. Het middelste gedeelte, van ligt rooden
steen, was het huis, zooals het in 1694 nieuw werd gebouwd, een eenvoudig stijf,
vierkant gevaarte, met een klein voorplein tusschen den ingang en de brug, waarop
een paar boomen waren geplant. Vóór dien tijd was het, zooals uit een teekening uit
het midden der 17de eeuw blijkt, veel onregelmatiger, maar ook veel schilderachtiger
- een verzameling van gebouwen met trapgevels en ongelijke daken en een' zwaren,
vierkanten, gekanteelden toren; maar van dit alles is niets meer overgebleven. In
1762 werd het huis aan de voorzijde vergroot door er het plein bij aan te trekken,
zoodat de gevel nu met zijn tweetal hoektorens regt uit de gracht oprijst. Eenige jaren
later, in 1789, werd het ook aan de achterzijde uitgebreid en met twee torens versierd,
terwijl toen ook aan elken zijgevel een uitstek werd aangebouwd. In dien staat is het
tot nog toe gebleven. Alleen het voorplein onderging in den loop dezer eeuw eenige
veranderingen, gedeeltelijk ten gevolge van een geweldige hagel- en regenbui,
waardoor de gemetselde buitenmuur aan de buitengracht werd ondermijnd en
weggespoeld. Naar den trant van de meesten onzer ouderwetsche heerenhuizen staan
aan wederzij van dit plein de nevengebouwen; aan den eenen kant de stal, waar in
de vorige eeuw de voorpoort was, daartegenover de oranjerie. Een lange houten brug
met ijzeren leuningen leidt naar de glazen hoofddeur, die niet voor ons gesloten blijft.
De vergunning om kennis te nemen van de talrijke familieportretten en andere
merkwaardigheden, in den alouden zetel van een aanzienlijk geslacht bewaard, wordt
ons met bereidwilligheid
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verleend. Hardenbroek bezit nagenoeg een hondertal portretten, waaronder van groote
kunstwaarde en van eerbiedwaardigen ouderdom, of voor geslacht- en wapenkunde
van belang.
Wij vinden reeds terstond in de ruime vestibule twee groote, goed geschilderde
portretten van G i j s b e r t v a n H a r d e n b r o e k , den VIIIsten van dien naam, en
van zijn huisvrouw W i l l e m i n a v a n H e u m e n . Hij voerde weêr het volle wapen
van W u l v e n , daar de hoofdstam was uitgestorven. Om de onrust der tijden was
het kasteel in hun' tijd onbewoond. Zij vertoefden op het slot te Abcoude, waar hij
in 1585 stierf.
De zijkamer aan den Z.O. kant is versierd met de portretten van J a n L o u i s
v a n H a r d e n b r o e k , kapitein ter zee, en van zijn huisvrouw J e a n n e
C h a r l o t t e v a n R e n e s s e , in rijk gebeeldhouwde lijsten, met 32 kwartieren en
symbolen van den krijg. Ook hun zoon J o h a n A d o l f is er afgebeeld, met zijn
tweede gemalin S u s a n n e C e v i l e gravin d ' A u m a l e . Deze Heer heeft in 1748
het huis teruggekocht en het sedert aanmerkelijk verbouwd en vergroot. Met Onno
Zwier van Haren was dit echtpaar bijzonder bevriend. De dichter zond hun zijn
werken en verblijdde zich zeer, dat zijn zoon, de student A n d r é , in hun' kring
verkeerde. Hun kleinzoon, de tegenwoordige Heer van Hardenbroek, nam in 1837
voor zich en zijn wettige afstammelingen den toenaam d ' A u m a l e aan en voert het
familiewapen met dat van d'Aumale gevierendeeld. Ook van hun' zoon G i j s b e r t
C a r e l D u c o en diens echtgenoote R e i n a r d a v a n d e G l i n d zijn hier de
portretten. Zestig jaar lang had deze Heer de ridderhofstad bezeten, toen hij in 1851
stierf. Behalve copiën van enkele andere afbeeldsels, op 't kasteel bewaard, vinden
wij hier ook die van den koning-stadhouder W i l l e m III en van koningin M a r i a .
Achter de vestibule ligt de groote zaal, die door een drietal ramen in den achtergevel
een fraai uitzigt heeft op de weide en de bosschen naar den kant der Wetering, op de
Doornsche heuvels en de pyramide in de verte, terwijl glasdeuren het gezigt vergunnen
op de laan en den weg vóór het huis. In deze zaal prijken
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de portretten van G i j s b e r t v a n H a r d e n b r o e k en M e g t e l d v a n R e e d e
v a n R e n s w o u d e . Hij bezat het kasteel niet, maar is de stamvader der latere
Heeren sedert 1748. Als commandant van Hulst is hij in 1658 gestorven. Voorts zijn
er die van H e n d r i k G i j s b e r t , die in 1686 het huis verkocht; van G i j s b e r t
J a n , eerst Heer van Groenewoude, later van Hinderstein, gehuwd met A n n a
M a r i a v a n M a r l o t en in 1698 overleden, en van een' zoon van Heer
G i j s b r e c h t VII, van 1505 tot 1532 Heer van Hardenbroek. De meeste portretten
hangen op de bovenzaal. Het oudste is van Heer J o h a n , gestorven in 1505,
geschilderd door J . v a n Z u l e n ; het jongste van baron J o h a n A d o l f , die in
1860 het huis aan zijn' broeder, den tegenwoordigen eigenaar, verkocht. Daar tusschen
is een gansche reeks van Edelen en Vrouwen: Heer G i j s b e r t VII en zijn leenvolger
Heer J o o s t , ‘grietman van Colmerlandt en Colmerstad’, met hunne echtgenooten;
Heer J o a c h i m , op ééne schilderij met J o h a n n a v a n H e e r j a n s d a m ; en
andere familieleden, als Heer G i j s b e r t , kanunik van Oudmunster, C a r e l F i l i p ,
maarschalk van Abcoude, in 1676 gesneuveld, J o h a n , met diens echtgenoote, de
vrouwe van Sterkenburg, G i j s b e r t J o h a n , die in verschillende hooge
betrekkingen den lande heeft gediend en bij zijn' dood in 1789 een merkwaardig
geheim journaal uit den patriottentijd naliet. Bovendien zijn er de afbeeldingen van
een aantal dochters uit het huis Hardenbroek, waaronder enkelen in geestelijk gewaad,
en anderen met hare echtgenooten, als de Heeren van B o e t s e l a a r , Z u i j l e n
v a n N i j e v e l d , v a n T u i j l l . Van den laatste is 't een prachtig geschilderd
portret in den trant van Frans Hals. Rijk is ook overigens de verzameling aan
beeldtenissen van geslachten, met Hardenbroek vermaagschapt, R e n e s s e , R e e d e ,
M a r l o t , Va l c k e n a e r , M a t e n e s s e , H a l m a e l e , C a s e m b r o o t ,
Z u i j l e n , Va r i c k , v a n G e l d e r , d e C u p e r e , v a n d e r M e i j l e , allen
met hun wapens en kwartieren, ten deele op de zaal, ten deele op den zijgang en op
den gang boven de vestibule te vinden, terwijl er bovendien niet weinige portretten
zijn, door geen wapen of andere aanwijzing te bepalen. Daar-
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onder zijn er van hoogen ouderdom en van niet geringe kunstwaarde. Van de hand
van Moreelse zijn Heer J a n v a n R e e d e v a n R e n s w o u d e , ridder van de
Deensche orde van den Olifant, en zijne gemalin J a c o m i n a v a n E d e n . Een
harer voorvaderen is afgebeeld met het Jeruzalems-kruis en met het versje: Ick Johan
van Eden: sag die steede: waar God wou sterven: veel deden: om onsen vrede:
eeuwiglijk te werven. Ao. 1525. Een ander merkwaardig portret is dat met het
onderschrift: ‘Anno 1505 stierf Heer G o d e r t v a n R o s s u m en was die 24ste
landcommandeur van de balije van Utrecht, God heb die ziel.’ Belangrijk ook is de
afbeelding van W i l l e m J o s e f v a n G e n d t , den wakkeren luitenant-admiraal,
en die van G i j s b e r t v a n M a t e n e s s e , den echtgenoot van A n t o n e t t e v a n
A e s w i j n . Op koper geschilderd zijn de portretten van koning K a r e l II van
Engeland en van J a c o b M a g n u s , burgemeester van Middelburg, in 1607 uit
Denemarken gekomen.
Aan de breede rei der edelen, wier aangezigt door 't penseel voor het nageslacht
is bewaard, sluit zich het archief, op het ruime bovenportaal gehuisvest. De tijd
vergunt natuurlijk niet, zelfs maar oppervlakkig dien schat te overzien. Wij
vergenoegen ons met een' blik op een aantal perkamenten en zegels en op eenige
stamboomen, met tal van wapens, waarvan wij ook in eene der benedenkamers nog
een aantal aantreffen. Voor genealogie en heraldiek zijn hier rijke bronnen en zeer
verdient de aandacht een fraai geschreven en geïllustreerd handschrift van d e
k r o n i e k v a n Ve l d e n a a r en een album met wapens en keurig geteekende
vrouwenfiguren, uit het begin der 17de eeuw. Wij vertoeven lang binnen de muren
van de deftige ridderhofstad, waar zooveel is te zien en bij afwezigheid van den
eigenaar neemt de zoon des huizes, de jonker van Hardenbroek, de honneurs van het
kasteel zijner vaderen waar op een wijze, die ons slechts één ding doet betreuren dat
wij nog niet veel meer tijd aan het bezigtigen van zooveel merkwaardigs besteden
kunnen.
Het huis Hardenbroek, oorspronkelijk een leen van Sterkenburg, werd in 1390 in
leen aan Vianen opgedragen. In 1686
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aan C o r n e l i s A e r t z v a n J u c h e m verkocht, ging het nog in hetzelfde jaar
aan jhr. A d r i a a n v a n R o s s u m over, wiens zoon P i e t e r G o d a r d het na
hem bezeten heeft. Daarna bebehoorde het aan P i e t e r K e r k r i n g , die voor
duizenden guldens aan het huis heeft verbouwd en wiens weduwe het in 1748 aan
jhr. J o h a n A d o l f v a n H a r d e n b r o e k verkocht. Een belangwekkende
geschiedenis heeft het huis overigens niet. Dat het ooit belegerd of verwoest is
geworden blijkt niet, al laat het zich gissen dat het niet zonder schade bleef, toen het
leger van graaf Willem V in 1355 onder zijn muren lag en de omtrek van 't naburige
K o t h e n werd plat gebrand.
De gebannen Remonstrantsche predikant uit Schoonhoven, D a n i ë l W i t s i u s ,
heeft in 1620 hier en op Sterkenburg - evenals op Beverweerd, Sandenburg en andere
edele huizen - herhaaldelijk vertoefd. Op Hardenbroek predikte hij 20 April en
collecteerde 6 £ 8 Sch. 't Kwam der regering niet ondienstig voor ‘te letten wie sich
op dese tijden op 't huys H. onthiel of wonen was.’ 't Ontbrak hem blijkbaar aan
geestverwanten en beschermers uit den hoogen Stichtschen adel niet.
't Is aan de Langbroeksche Wetering als kasteel aan kasteel. Den toren van
We e r d e s t e i n hebben wij reeds gezien uit de Hardenbroeksche oprijlaan. Veel
meer dan zijn' trans en zijn leijen dak ziet men trouwens ook niet, hetzij men de
Wetering houdt, hetzij men - zooals wij - uit de laan vóór Hardenbroek den weg naar
Kothen volgt. Want aan alle zijden is Weerdestein van elshout omringd en het ligt
op niet onbelangrijken afstand van beide wegen. Wie het wil leeren kennen moet de
lange regte laan van jonge eiken, die over het goed loopt, inslaan. Tot voor eenige
jaren was er niets dan een toren, op een klein, verwilderd eilandje, met een deur
boven de kelderverdieping, waarheen een lange houten brug leidde. Op eenigen
afstand stond een steenen poort, met vaste brug en voorts een boerenhofsteê.
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't Was een dier zeer eenvoudige vierkante torens, aan de Friesche ‘stinsen’ niet
ongelijk, die de Stichtsche adel in niet geringen getale heeft gebouwd. Zij dragen
den stempel van hoogen ouderdom. De weinige vertrekken, met hun kleine vensters
in de dikke muren, maken hen tot woning voor een' edelman en zijn gezin ongeschikt.
Slechts als toevlugtsoord in oorlogstijd konden zij goede diensten bewijzen, en toen
bij veranderde tijdsomstandigheden hun rol was uitgespeeld, bleven zij staan, deels
als herinnering aan vroeger dagen, deels, omdat zij hun' eigenaars de bevoegdheid
verschaften, in de ridderschap zitting te nemen. Een adellijk goed zonder gebouw
verloor zijn regt. In den regel werden zulke torens in de laatste eeuwen niet meer
bewoond, tenzij dan gedurende enkele dagen in het jaar. Als de eigenaar op het
landgoed zetelde, bouwde hij een bruikbaar huis aan of bij zijn' toren. Bij Weerdestein
schijnt nooit een huizinge te hebben gestaan, maar als het teregt wordt gehouden
voor het ‘Wredestein’ waar bisschop Jan van Arkel in 1351 eenigen tijd vertoefde,
dan mag er wel een gebouw aan verbonden zijn geweest, om een' kerkvorst - zelfs
een', die de verwarde financiën van het Sticht door zuinigheid wilde herstellen als
hij - een eenigszins voegzaam, zij het dan ook bescheiden, verblijf te verschaffen.
Wie het in eenige jaren niet zag, herkent het naauwelijks meer. De voorpoort is nog
onveranderd en ook de toren staat nog. Zelfs is de oude ingang nog te herkennen.
Maar hij is belangrijk gerestaureerd en rondom zijn' voet is een soort van terras
gebouwd, terwijl een hooge muur met poort en brug 't geheel omringt, dat er met
zijn zwaar getraliede vensters als een gevangenis uitziet. Ook de afgezonderde ligging
te midden van het digte houtgewas versterkt dezen indruk, en onwillekeurig zou de
verbeelding hier aan het werk gaan, om romantische en geheimzinnige
geschiedenissen te verbinden aan den eenzamen toren, die slechts enkele malen door
den eigenaar, den baron van W i j c k e r s l o o t h te Brussel, wordt bezocht en voor
den vreemde onverbiddelijk gesloten blijft. De nuchtere waarheid zal wel zijn, dat
bepaaldelijk in den jagttijd de deur zich opent en dat Brus-
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sel meer aantrekkelijks heeft dan Weerdestein. De geschiedenis zwijgt over de
lotgevallen van het huis. Zij weet, naar het schijnt, alleen te verhalen dat het geruimen
tijd heeft behoord aan een geslacht, 't welk er zijn' naam aan ontleende en uit dat van
P r o i j s afkomstig moet zijn, - voorts dat het aan leden der geslachten B o e k h o u t ,
Z u i j l e n , I J s e l s t e i n , G r a u w e r t , v a n W i j c k , d e W i t t e n en R a m
v a n S c h a l k w i j k heeft behoord, eer het door erfenis aan dat van
W i j c k e r s l o o t h is gekomen.
Behoeven wij niet al te zuinig te zijn met onzen tijd, dan kunnen wij het dorp
Kothen, dat met zijn kerk en zijn' molen voor ons in het groen ligt, nog wel bezoeken,
alvorens de laan van Weerdestein in te slaan. Het is van hoogen ouderdom. Karel de
Groote schonk het aan de kerk te Utrecht. De oudtijds vrij aanzienlijke, van duifsteen
gebouwde kerk heeft herhaaldelijk in den oorlog zóóveel geleden, dat er weinig ouds
meer van over is. Maar van het huis R i j n e s t e i n , dat er eertijds stond, is nog een
kloeke poort en een vierkante toren gespaard en sedert eenigen tijd met zorg
gerestaureerd. 't Is tegenwoordig een fraaije buitenplaats aan den Krommen Rijn,
die voorbij het dorpje stroomt.
Wij komen aan het andere einde der lange Weerdesteinsche laan weêr aan de
Wetering uit. Naar den kant van Neerlangbroek ligt wederom een kasteel, waarvan
het grondgebied onmiddellijk aan dat van Weerdestein grenst. De ‘Edelluî’ woonden
hier digt bij elkander, - al te digt haast, om voortdurend vrede te houden! Gingen wij
intusschen terstond den weg naar H i n d e r s t e i n op, dan zouden wij een schoon
landgoed hebben gemist. Wij moeten nog even terug, weêr in de rigting van den
hoofdingang van Hardenbroek. Tevens zien wij dan nog een vriendelijk landschap,
waardoor de weg zich slingert, - frisch en vrolijk, met talrijke brugjes, hofsteden,
hooibergen, boomgaarden, veerijke weiden, van het heldere water doorsneden en
met zware bosschen begrensd. Daar rijst de houten korenmolen op. Daar ligt het
ouderwetsche huis M o l e n s t e i n , met zijn prachtige linde en het jaartal 1785 in
zijn' gevel. Daar herinnert een schuur met haar torenspitsje, in den vorm eener
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kapel gebouwd, aan de oude kapel van Hardenbroek, die eens te dezer plaatse heeft
gestaan. En daar strekt zich een zeer aanzienlijk, smaakvol aangelegd en uitstekend
onderhouden buitengoed uit - ditmaal geen ridderhofstad, maar toch reeds in de
vorige eeuw als een deftige lustplaats vermaard. L e e u w e n b u r g , thans het
eigendom van jhr. Mr. W.H. d e B e a u f o r t , is een der sieraden van den omtrek.
Het fraaije roodsteenen huis is van trotsch geboomte omringd en daar achter ligt een
groot bosch, dat tot de bosschen van M o e r s b e r g e n doorloopt. Een laan van zwaar
hout leidt er door heen en het loont de moeite, bij een' wandeltogt langs de Wetering
zich een uitstapje onder de donkere loofgewelven te veroorloven. Sedert de vermaarde
Hardenbroeksche laan, die in vroeger jaren naar den Doornschen straatweg liep, is
gevallen, trekt de Leeuwenburgsche laan nog menig wandelaar. En wie het schoonste
deel van de Wetering zien wil, bij gebrek aan den noodigen tijd om den togt langs
Beverweerd en over Neerlangbroek te maken, die kan in Driebergen tusschen het
buitenverblijf d e W i l d b a a n en het logement den grintweg inslaan. Langs de
school en achter een der fraai aangelegde lustplaatsen loopt de weg, door beukenlanen
gesneden, voorbij D e n n e n b u r g met zijn witte huizinge in het bosch en
B r o e k b e r g e n , thans een klooster, waarvan het ouderwetsche huis slechts even
in 't gezigt komt. Rustig en eenvoudig is de landstreek, met akkers, door het hout
van den straatweg begrensd, met kweekerijen van eiken en beuken, met de huizenreeks
van de buurschap d e n A k k e r langs de laan geschaard, met hofsteden en vruchtbare
weiden, met wilgen en peppels. Met eenige kronkelingen loopt de grintweg op de
lange en breede beukenlaan van Sterkenburg uit. Wie dan naar den straatweg
terugkeert door de Leeuwenburgsche laan, heeft een' aangenamen togt vol afwisseling
gemaakt. En Neerlangbroek is niet zóó ver, dat een bezoek aan dat dorp te veel
tijdverlies zou zijn. Ook van daar loopt een weg naar Doorn, maar veel minder
aanbevelenswaardig dan die door de bosschen van Leeuwenburg en Moersbergen.
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Aan de eikenlaan van Weerdestein grenst de beplante singel, die aan drie zijden het
terrein van H i n d e r s t e i n omringt, en een korte sparrenlaan leidt naar het poorthuis
met zijn roodpannen dak, en de grootendeels nieuwe nevengebouwen. Van de oude
ridderhofstad is de vierkante toren, eveneens met roode pannen gedekt, nog
overgebleven, al werd hij belangrijk gerestaureerd. Het huis verloor de brug door
het dempen van de gracht en schijnt geheel of grootendeels vernieuwd, al herinnert
het in zijn vormen aan vroegeren bouwstijl. Met zijn' bloemtuin en de hooge
populieren, die in de nabijheid oprijzen, sluit het zich als een deftige huizinge aan
de landkasteelen langs de Wetering aan, al staat het in omvang en luister bij anderen
achter. 't Wordt zorgvuldig onderhouden en heeft een gunstige ligging, door het
fraaije uitzigt over uitgestrekte weilanden op de bosschen van Moersbergen en van
't huis te Doorn in de verte.
Hinderstein was van ouds een Gaesbeeksch leen. De stichter van het slot schijnt,
blijkens het wapen, tot het geslacht v a n W u l v e n te hebben behoord. W i l l e m
S u y r m o n d v a n H e y n d e r s t e y n , K n a p e , wordt genoemd onder de edelen,
die hun zegel hechtten aan een' landbrief ten tijde van bisschop Arent van Hoorne
in 1375. In 1436 bezegelden E r n s t en G i j s b e r t v a n H y n d e r s t e y n , eveneens
Knapen, met vele anderen den verbandsbrief met den postulaat Rudolf van Diepholt
tegen Heer Walraven van Meurs. Sedert diens zoon W i l l e m de hofstad aan B e r n d t
G r a u w e r t overdroeg, verwisselde zij herhaaldelijk van eigenaars, waarvan
sommigen in de ridderschap van Utrecht verschreven waren. Thans wordt zij bewoond
door een lid van het edele Friesche geslacht Ve g e l i n v a n C l a e r b e r g e n .
Een ander Friesch edelman, jhr. v a n S w i n d e r e n v a n R i j s , is eigenaar van
het landgoed L u n e n b u r g , dat aan Hinderstein grenst. En er was kans geweest,
dat nog een derde naam, in dat gewest tehuis behoorend, aan dien van een der oude
heerlijkheden bij Neerlangbroek verbonden zou zijn geworden. De dagbladen berigtten
voor eenigen tijd de aanstaande veiling van de ridderhofstad R o d e n s t e i n . Men
verhaalt, dat een heer uit
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het Noorden naar Driebergen was gestoomd en van daar herwaarts was gereden, om
de ‘ridderhofstad’ te zien en haar te koopen, als zij aan zijn verwachtingen
beantwoordde. Eén blik op het huis was voldoende. Uitstappen zelfs was overbodig.
‘Keer maar om, koetsier.’ En met den eersten trein den besten spoorde de vreemdeling
weêr huiswaarts. Inderdaad was Rodestein dan ook een weinig begeerlijke woonplaats.
Het lage en breede huis aan de Wetering was sinds lang onbewoond en in verval.
Het onder het huis behoord terrein was niet groot en verwaarloosd. Thans is er nog
minder van over. Schuin tegenover Hinderstein zien wij een oude stalling en enkele
hooge, verwilderde boomen. Dat is alles, wat aan de voormalige ridderhofstad
herinnert. Het uitgestrekte bosch daarnevens is de overplaats van L u n e n b u r g en
tot hetzelfde goed behoort het digte, donkere, wel wat sombere houtgewas aan onze
regterhand. Lunenburg is een fraaije, deftige plaats, met trotsche lanen en
waterpartijen. Een sierlijk ijzeren hek tusschen hardsteenen palen sluit den
hoofdingang af. Kloeke bruggen leiden naar de overplaats. Aan de gebouwen wordt
goed de hand gehouden en bloemen ontbreken niet op het ruime plein voor het huis.
Maar 't is er stil en doodsch. De vensters van het statige, moderne grijsgeele huis
zijn gesloten. De Heer van Rijs bewoont zijn prachtig landgoed in 't Gaasterland en
zijn schoone bezitting bij Neerlangbroek is verlaten. De dagen zijn voorbij, waarin
op Lunenburg een vrolijke drukte heerschte, toen 't den baronnen v a n L i j n d e n
een geliefd zomerverblijf was en menig gast er vertoefde, menig feest er gevierd
werd. De houtstapels onder het geboomte der overplaats toonen, dat het een
rentegevend goed is, rijk aan bosschen. Maar 't zou ook nog altijd een bekoorlijke
lustplaats zijn voor een aanzienlijke familie, vooral als de bijl hier en daar wat ruimte
maakte in het al te digt begroeide plantsoen. De breede, trotsche eikenen sparrenlanen,
langs de Wetering of landwaarts in zich uitstrekkend, geven er een voorkomen aan
van deftigheid en grootschheid, dat zoo goed bij de oude, adellijke bezitting past.
Want ook Lunenburg is reeds sinds eeuwen als een edele huizinge
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bekend. Het Utrechtsche geslacht P r o i j s , waarvan de naam reeds in de 12de eeuw
wordt genoemd, bezat de hofstad geruimen tijd. A e r n t v a n L u n e n b u r g , Knape,
wordt in 1375 genoemd. Later behoorde 't aan het geslacht d e R i d d e r , in de 15de
eeuw onder de Stichtsche edelen geteld. In volgende eeuwen ging het herhaaldelijk
door verkoop in andere handen over, totdat het in 1750 aan F r a n s G o d a r d baron
v a n L i j n d e n v a n H e m m e n kwam, om nagenoeg 130 jaar in die familie te
blijven. Ook Lunenburg was van ouds een zware, gekanteelde, vierkante toren, van
een gracht omringd. In de vorige eeuw was hij door een houten brug aan het vrij
eenvoudige woonhuis verbonden. Op de afbeelding uit dien tijd is de oorspronkelijke
ingang boven den kelder nog te onderscheiden. Men vond er ook een ‘Heeren
buitenpoort of voorburgt’ aan den weg. De toren was destijds reeds bouwvallig.
Thans schijnt hij gesloopt. Er is althans van den weg niets van te zien en de
gelegenheid ontbreekt ons, om ons te vergewissen, of hij welligt achter het huis zijn'
grijzen trans nog verheft. De poort is verdwenen en Lunenburg vertoont zich als een
aanzienlijke moderne buitenplaats, die de teekenen van haar oude herkomst heeft
verloren, maar in de rij der edele huizingen aan de Wetering nog een eereplaats
vervult.
Met Lunenburg is de reeks dier huizingen nog niet gesloten, maar zij wordt voor
een oogenblik afgebroken door het dorpje N e e r l a n g b r o e k . De buurt, die aan
weerskanten van de Wetering zich uitstrekt, wordt gesneden door den weg van Doorn
naar Wijk bij Duurstede. Lang behoeven wij er ons niet op te houden, al is een
oogenblik verpoozing niet onwelkom, na alles wat ons oog voorbij ging. In
Neerlangbroek zelf is - wij zouden haast zeggen: ‘gelukkig’ - niets te zien. Vriendelijk
ligt de kerk met haar torenspits op het pleintje bij het kruispunt der wegen, maar van
binnen heeft zij niets bijzonders. De geleerde oudheidkenner L . J . F. J a n s s e n
heeft er eenige maanden als predikant gearbeid, gelijk de hoogleeraren in de theologie
J . F. v a n O o r d t en L . G . P a r e a u er hun eerste standplaats vonden. Vriendelijk
spiegelen zich ook de huizen en de talrijke brugjes
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in het snelstroomende water, en 't zijn op verre na niet enkel ‘nesten’, wat wij er
vinden; maar gebouwen, om aanzien of oudheid opmerkelijk, zijn er niet. Wij kunnen
dus onzen togt voortzetten, zoodra wij willen. Echter nog niet terstond in de rigting
van Wijk. Wij houden nog steeds de Wetering naar den kant van O v e r l a n g b r o e k ,
al behoeven wij zóóver niet te gaan, nu wij daar de voormalige ridderhofsteden
Z u i l e n b u r g en D o m p s e l a a r , die trouwens ook reeds in de vorige eeuw weinig
meer beteekenden, te vergeefs zouden zoeken. Maar op eenigen afstand van
Neerlangbroek, digt bij elkander, lag van ouds een drietal riddermatige huizen. Een
bezoek aan wat daarvan nog over is, leidt ons ook niet al te veel uit den koers, want
een weinig verder vinden wij toch een' weg naar Wijk.
Het landschap wordt eenzamer, nu wij de kasteelen en landgoederen achter ons
hebben. Vooreerst zijn 't meest open velden, in de verte door heuvels en bosschen
begrensd, enkele boerderijen met hun boomgaarden, en houtwerven, waar op hoogst
eenvoudige wijze met de hand wordt gezaagd. Voor ons ligt het donkere bosch van
S a n d e n b u r g , dat zich ver in de rigting van den grooten straatweg uitstrekt en
waartegen de rieten daken van schuren en hooibergen geestig afsteken. Spoedig
hebben wij nevens ons een laantje van sparren en jonge eiken en daarbij, in het
akkerland, weêr een' van die kunstelooze vierkante torens, het eigenaardige van de
landstreek aan de Langbroeksche Wetering. 't Gebouw ziet er tamelijk vervallen uit
en wordt tegenwoordig alleen door duiven bewoond. Wilden wij 't van binnen zien,
om de inrigting van zulk een oude sterkte te leeren kennen, dan moesten wij op
Sandenburg den sleutel vragen. Een boerenwoning, die in haar' bouwstijl nog eenige
overblijfsels der voormalige heerenhuizinge met haar trapgevels en haar' hoogen
gevel boven den ingang heeft bewaard, is tegen den toren gebouwd. De poort - ‘van
een buitengewoon maaksel’, volgens de beschrijving, maar tamelijk gewoon, volgens
de afbeelding - de poort is gesloopt, de gracht grootendeels gedempt, van plantages
of tuinen is niets meer te bespeuren. Dit is het overschot
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van Wa l e n b u r g , reeds in 1250 bekend, ook eenmaal een slot der Heeren P r o i j s
en later der d e R i d d e r s , al had het niet dezelfde eigenaars en lotwisselingen als
Lunenburg. 't Schijnt nooit van veel beteekenis te zijn geweest. Onder de
ridderhofsteden werd het niet gerekend en al was 't, als zoo menig andere toren in
den omtrek, oorspronkelijk zeker ter verdediging gebouwd, evenmin als van die
andere gewrochten van oude versterkingskunst heeft de geschiedenis er iets
merkwaardigs van te verhalen. Toch zou de landstreek veel van haar aantrekkelijkheid
verliezen, als deze stroeve en ernstige muren onder den moker moesten vallen.
Vooreerst schijnt daarvoor nog geen gevaar te bestaan, want de eigenaar, de graaf
v a n L i j n d e n v a n S a n d e n b u r g , houdt zijn' ouden toren in waarde. Zelf
bewoont onze ‘premier’ des zomers het prachtige, nieuw gebouwde kasteel in de
nabijheid, dat reeds van ver het oog tot zich trekt. Van S a n d e n b u r g is alles nieuw
te noemen. Ook het overvloedige houtgewas bij het huis, langs den weg en rondom
de groote weide er tegenover, evenals in de lange lanen, die tusschen Doorn en
Darthuizen op den straatweg uitkomen, is grootendeels nog betrekkelijk jong. Toch
behoort de plaats tot de oudsten van de Wetering, althans tot de adellijke goederen,
wier bestaan reeds eenige eeuwen telt. Oorspronkelijk waarschijnlijk door een geslacht
v a n S a n d e bezeten, komt het reeds in 1320 voor. Toen het als een riddermatig
huis werd erkend, behoorde 't aan de edele Utrechtsche familie P a l l a a s , sinds lange
jaren in de regering der hoofdstad gezeten en door huwelijk kwam het aan D i r k
B o r r e v a n A m e r o n g e n , in wiens geslacht het van 1583 tot 1711 is gebleven.
Het was in de vorige eeuw een groot, fraai, niet zeer oud huis, van een gracht omringd,
met een' hoogen trapgevel en een lager gebouw daar achter naar de zijde van den
weg. Nevens den ingang was een lage, vierkante toren en een zware voorpoort gaf
toegang tot het ommuurde voorplein. Thans is dat alles vervangen door een nieuw
kasteel in Gothischen stijl, waarvan het voornaamste gedeelte wordt gevormd door
een' zeer hoogen gekanteelden toren van vijf ver-
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diepingen, gedekt met een hooge leijen kap en geflankeerd door achtkantige torentjes,
terwijl een vleugel, met een dergelijk torentje op den hoek, op het voorplein uitspringt.
In denzelfden stijl zijn alle nevengebouwen, portiershuis, stal, oranjerie, en alles is
ligt grijs gepleisterd. Met de grasperken, bloembedden, planten in bakken langs de
paden, vormt het een rijk, maar wel wat overladen geheel, vooral als wij 't zien uit
de sparrenlaan naar Doorn, waar zich het front met al zijn toebehooren vertoont,
krachtig uitkomend tegen het bosch op den achtergrond. Bij afwezigheid van den
eigenaar, destijds baron, thans graaf v a n L i j n d e n v a n S a n d e n b u r g , kunnen
wij het inwendige niet bezigtigen en ons niet persoonlijk overtuigen of er, behalve
het fraaije meubilair, dat in zulk een huis mag worden verwacht, nog
merkwaardigheden van anderen aard zijn te vinden. Al dweepen wij niet onverdeeld
met den stijl, tijdens de regering en onder den invloed van koning Willem II uit
Engeland herwaarts overgebragt, Sandenburg is niettemin een aanzienlijke en
bezienswaardige plaats en zij zal nog winnen door den tijd, wanneer het jonge hout,
dat frisch en welig groeit, tot vollen wasdom is gekomen.
En nu ten slotte het aardige poortje, midden op een brug gebouwd, een weinig
voorbij Sandenburg. ‘Dat is ook nog een oudhedens,’ verklaart een boer. 't Is de poort
van G r o e n e s t e i n , in 1617 gebouwd, met blaauw pannendak, ornamenten van
gesmeed ijzer, een wapen boven den ingang en een kijkgat in iederen zijmuur. Op
het eikenplein daar achter ligt een boerenwoning en een lange laan loopt regt op den
achtergevel der poort aan. Gesloopt is het groote huis met zijn' lagen vierkanten toren
en zijn ruim plein, dat aan twee kanten met onregelmatige, schilderachtige gebouwen
prijkte en aan de beide andere zijden door een' muur was afgesloten. Als ridderhofstad
was Groenestein niet erkend, maar gedurende een lange reeks van jaren, tot omstreeks
het midden dezer eeuw, behoorde het tot de landkasteelen, die het oord, waardoor
de Wetering stroomt, versierden. 't Heeft lang behoord aan de geslachten
G r o e n e s t e i n en d e R i d d e r , wier vereenigde wapens boven den poortboog
zijn gebeiteld.
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De reeks der heerenhuizen is hiermede gesloten. Wat wij voorts langs den weg tot
aan ‘d e s t e e n e n b r u g ’ vinden, zijn boerenhofsteden, boomgaarden, weiden en
brugjes, hooge peppels en wilgen, hier en daar een gezigt op de verre heuvels en op
den korten, zwaren kerktoren van Wijk en op de lange laan aan den Kotherweg - een
rustig, vriendelijk landschap, dat ons wel niets merkwaardigs te zien geeft, maar toch
genoegzaam bezig houdt, gedurende den korten tijd dien wij nog noodig hebben om
de landelijke buurt bij de brug te bereiken. 't Is daar een kruispunt van wegen, waarvan
de eene regtuit naar Overlangbroek leidt en de andere, die bij Darthuizen den grooten
straatweg verliet, ons naar Wijk moet brengen. Een nette herberg op den hoek belooft
op haar uithangbord zóóveel goeds, dat het ondankbaar zou zijn, er de proef niet van
te nemen. De snede brood met kaas en het glas bier voldoen dan ook aan de
verwachting en de bediening is, volgens belofte, ‘prompt en vlug.’
Wij volgden de Langbroeksche Wetering niet in haar geheele lengte, van het punt
waar zij, even voorbij Overlangbroek, de Amerongsche Wetering verlaat, om niet
ver van Rijsenburg zich met den Krommen Rijn te vereenigen, maar wij zagen toch
verreweg het grootste gedeelte van de landstreek, die tusschen Rijn en Wetering is
besloten. De lengte is nog geen twee uur, de breedte overal minder dan een half uur.
Maar 't was een merkwaardige strook gronds, waardoor onze weg ons voerde. Die
thans zoo smalle, kronkelende rivier was eens de groote handelsweg, waar de
Romeinen burgten stichtten, waarlangs rijk geladen schepen de bloeijende koopsteden
Utrecht en Dorestad bezochten, die de ‘draken’ der gevreesde Noormannen droeg.
Langs den zoom der Wetering trokken menigmaal de kerkvorsten met hun
krijgshaftige ridderschap tusschen hun onrustige hoofdstad en 't hun steeds verknochte
Wijk heen en weder. En binnen dien kleinen omtrek had de Stichtsche adel niet
minder
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dan veertien burgten gebouwd, wier namen aan die der oudste en edelste geslachten
zijn verbonden en waarvan nog zooveel is overgebleven, dat wij niet zonder
voldoening een' langen zomerdag aan een in zoo menig opzigt belangrijk plekje
wijdden.
Ons kostte 't bezoek aan de kasteelen Sterkenburg en Hardenbroek vrij wat tijd, dien
wij ons niet beklagen. De wandelaar, die zich daar niet ophoudt, kan vroeg genoeg
in Wijk bij Duurstede zijn, om nog een en ander van het stadje te zien. Als wij er
aankomen, is de avond reeds gedaald. Aan den weg verliezen wij niet veel. 't Gaat
eerst langs een rij armoedige huisjes, ‘nesten’ in den vollen zin des woords, hoogst
schilderachtig soms van lijn en kleur. De groote moppen in de schamele muren
hebben eenmaal tot een' burgt der Abcoude's en Gaesbeeks, tot een bisschoppelijk
paleis behoord. 't Is roof, aan de ruïne van Duurstede gepleegd. 't Gaat verder door
lanen van populieren en iepen, of langs open wegen tusschen bouwland en weide,
door het vlakke land, waaruit een hooge boomgroep oprijst. Een' enkelen blik in dat
geheimzinnige eikenbosch met zijn' ruigbegroeiden ondergrond - het
‘S l a n g e n b o s c h j e ’ - kunnen wij ons nog wel vergunnen, al heerscht de
schemering reeds onder de digte loofgewelven. Straks zijn wij onder de muren van
Wijk. De huizen worden talrijker. De vermaarde kersenboomgaarden vertoonen zich,
nevens tuinen, met verwilderde hagen afgesloten. De Kotherweg met zijn hooge
boomen is ons genaderd. Den Rijn zien wij kronkelen tusschen het groen. De zware
rivierdijk komt in 't gezigt. Tusschen lage akkertjes loopt onze weg. Wij zijn op
klassieken bodem, al ziet ons oog ook weinig meer. Maar al was het helderlichte
dag, wij zouden toch niets meer aanschouwen van wat hier vóór eeuwen van een
krachtig en bedrijvig leven getuigde.
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Op den hoogen weg tusschen de akkertjes is niet veel te zien. Maar gij behoeft slechts
even hier of daar u te bukken naar den grond, of te zoeken in greppels en voren, om
er scherfjes en stukjes van gebakken aarde te vinden. In een oogenblik hebt gij er
een handvol van bij elkander. Is 't op zich zelf reeds opmerkelijk, dat de bodem hier
aan dergelijke fragmenten zoo rijk is, de belangstelling klimt, als wij vernemen, wat
hier aan den dag is gekomen. Wij staan op de plek, waar een stad, althans een
belangrijke en digt bevolkte stadswijk, is ondergegaan. In gedachten verplaatsen wij
ons in een wereld, aan de onze zoo vreemd, ruim duizend jaar achter ons, en wij
doorwandelen een deel van het oude D o r e s t a t . Koning L o d e w i j k d e V r o m e
heerscht over het uitgestrekte rijk van zijn' grooten vader, als de erfgenaam van zijn
gebied, maar niet van zijn' geest en zijn kracht. Op de plek, waar de kloeke Batavieren
hun vermaarde haven B a t a v o d u r u m hadden aangelegd, waar later de Romeinen
een versterkte legerplaats hadden, ligt en bloeit nog altijd een aanzienlijke handelsstad.
De breede wateren van den Rijn stroomen er voorbij, nog krachtig genoeg om kloeke
vaartuigen te dragen, al stond hij ook een deel van zijn' waterschat af aan de Lek,
die naar men meent door den Romein gegraven is. - De laagte daar ginds aan den
Oostkant is nog duidelijk als het voormalig rivierbed te herkennen en d e
H o o g s t r a a t , de weg waarop wij staan, is hoogst waarschijnlijk een oude
Romeinsche heirbaan, die naar F e h t n a (het tegenwoordige Vechten) liep. - Wij
zijn in de voorstad, althans in dat gedeelte, waar de schamele bevolking woont en
van harden handenarbeid leeft. Nederig zijn de verspreide woningen, omringd van
hun erfjes, waar kippen, geiten en varkens rondloopen en ook wel een deel van den
arbeid wordt uitgeoefend. Mag er een enkele hut zijn, in wier grondslagen brokken
van Romeinsche tegels zijn te onderscheiden - zooals wij steenen van 't kasteel tot
den bouw der woningen bij de Steenen brug zagen gebruikt - de wanden zijn van
hout, of zoden, of riet, of vlechtwerk, met leem bestreken, de daken van stroo of van
dierenhuiden. Konden wij een'
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blik werpen in de donkere ruimte daar binnen, waar de rook door een gat in het dak
zijn' uitweg zoekt, wij zouden er een hoogst eenvoudig huisraad vinden, waaronder
vrij wat grooter en kleiner potten van grof aardewerk. Als sieraden der bewoners
zouden wij vooral een menigte gekleurde kralen, aan snoeren geregen, leeren kennen
en menig beenen kam zou getuigen, dat er door de vrijen onder hen zorg voor den
welig groeijenden haardos wordt gedragen. Visscherij blijkt een der voornaamste
middelen van bestaan, maar ook andere ambachten worden er uitgeoefend en
menigeen houdt zich bezig met het bewerken van dierenbeenderen en hertenhorens,
waarvan gansche hoopen hier en daar opeengestapeld of in orde gevlijd, op de hand
des werkmans wachten. Als al het vleesch dier dieren hier geconsumeerd is, dan
heeft de arbeidende bevolking voedzamer spijs en edeler geregt op den disch, dan
hun nageslacht in de 19de eeuw! Maar 't kan ook wel zijn, dat de kleine man den afval
ophaalt uit de stadswijk, waar ‘de grootheid’ woont. De vrouwen spinnen of staan
aan den handmolen. 't Is overal de bezige drukte van het maatschappelijk leven, in
de nabijheid eener bloeijende koopstad. Wat verder liggen de woningen der
aanzienlijken, der kooplieden en reeders. De meesten zijn stellig van hout, maar zij
zijn veel ruimer en beter van voorkomen. Enkele groote gebouwen, als de kerken,
de kloosters en het munthuis, zijn welligt van steen, maar dan zal hun muurwerk en
versiering wel aanwijzen, dat er vrij wat bouwstof van gesloopte Romeinsche
stichtingen afkomstig is. En huisraad en sieraad vertoont den invloed van Romeinsche
beschaving, voor zoover niet hier en daar een voorwerp van weelde en opschik van
Romeinschen oorsprong als een erfstuk werd bewaard.
Wij kunnen ons echter van dat gedeelte der stad een minder duidelijke voorstelling
vormen. Op de plaats van deze meer aanzienlijke woningen zijn de latere huizen van
Wijk gebouwd en slechts nu en dan komt daar een overblijfsel uit vroeger dagen te
voorschijn. Dat er een Romeinsche burgt heeft gestaan, in
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vervolg van tijd tot een koninklijk paleis ingerigt, laat zich gissen, maar dan liggen
de bewijzen daarvoor verborgen onder het muurwerk der tegenwoordige slottorens
en onder het weelderig houtgewas, dat thans om de ruïne groeit. Eeuwen lang
bouwden en groeven menschengeslachten op den bodem, waar eens het voornaamste
gedeelte van Dorestat lag en allengs werden daar de sporen van vroegeren toestand
zeldzaam. Maar overrijk en merkwaardig was de schat der oudheden, onder de
teelaarde van de akkers langs d e H o o g s t r a a t bedekt en eerst voor korten tijd
aan het licht gebragt.
Reeds sedert eenige jaren hadden arme lieden in den winter steelsgewijze een
stuksken brood verdiend met het opgraven van beenderen, hier in grooten overvloed
voorhanden, toen dit werk in de maand December van 1841 en in de beide eersten
van 1842 zulk een uitbreiding verkreeg, dat veler aandacht in den lande er op
gevestigd werd. Niet minder dan 18000 mudden beenderen werden in dien korten
tijd gevonden en 't gerucht ging uit van menig voorwerp van kunstvlijt, daaronder
aangetroffen. Eenige belangstellenden, waaronder vooral de predikant v a n d e r
Ve u r van Zoelmond genoemd verdient te worden, trachtten te verzamelen, wat te
voorschijn kwam; en was er zeker reeds veel verloren gegaan, veel kon toch ook
behouden worden. Vooral konden de opgravingen in Nov. 1842 met zorg en kennis
worden geleid, toen de regering het toezigt opdroeg aan den heer J a n s s e n , terwijl
de eigenaars van den grond hun belangstelstellende medewerking verleenden. Nog
is een groot deel van het terrein niet onderzocht, hoewel ook sedert dien tijd met het
werk is voortgegaan, maar allermerkwaardigst - volgens deskundigen zelfs eenig in
hun soort - waren de ontdekkingen, waartoe men kwam. Overtalrijk en zeer
uiteenloopend waren de gevonden voorwerpen: beeldjes van metaal, been, albast of
gebakken aarde; toiletartikelen, als haarnaalden, koralen, ringen, kammen;
huishoudelijke benoodigdheden, vazen, glazen fleschjes, lepels, groote ijzeren vorken,
messen, scharen, sleutels, tangen, slijpsteenen, molens en mortieren; naai-, knoopen weefgereedschap, werk-
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tuigen voor akkerbouw, timmer- en smidsgereedschap, weegschalen en gewigten,
wapentuig van steen en metaal, schrijfgereedschap, speelgoed, tegels met inschriften,
munten, zoowel Romeinsch, als Frankischen te Duurstede geslagen, maar ook
middeleeuwsch en van nieuweren tijd; doorgezaagde en geheel of ten deele bewerkte
dierenbeenderen en hertenhorens in menigte. Herhaaldelijk trof men de sporen aan
van geweldigen brand, terwijl elders wel bleek, dat er vuur was gestookt, maar niet,
dat er brand had gewoed. En maakt men nu de slotsom op, waartoe zorgvuldige
schifting en toetsing van 't gevondene, vergeleken met wat elders in de stad Wijk
zelve werd opgegraven, leidt, dan mag 't wel als genoegzaam zeker worden
beschouwd, dat hier de overblijfsels werden aangetroffen van een goed deel van het
oude Dorestat, tijdens de regering van Lodewijk den Vrome, die in 814 den troon
besteeg. Die sporen van brand hebben ook te verhalen van de geschiedenis der stad,
evenals al die voorwerpen spreken van haar maatschappelijk leven. Vergeefs had
koning Lodewijk beproefd, de gevreesde zeekoningen, wier aanvallen reeds in den
laatsten tijd van zijns vaders krachtige regering dreigden, door hun eigen landgenooten
van de kusten te weeren. Vergeefs had hij den verdreven Deen H a r o l d Duurstede
en het omliggende land in leen gegeven en ter bewaking toevertrouwd. Van 834 tot
837 werd de ongelukkige stad viermaal geplunderd. Na een verademing van een
tiental jaren ging zij wederom in vlammen op. Harold, van verraad verdacht, verloor
door sluipmoord het leven. Te vaster nestelde zich er zijn broeder R o r u k . Maar
nogmaals kwamen de Noormannen in 863 en vermoordden er tal van vreemde
kooplieden in de naauwelijks van haar rampen zich herstellende stad. Harolds zoon
G o d f r i e d heerschte er met strenge hand en onder zijn bestuur liet haar de vijand
met rust, gelijk ook later 't gevaar wel weêr herhaaldelijk dreigde, maar toch Duurstede
voorbijging. Intusschen was haar welvaart voor goed geknakt. Aan de Hoogstraat
schijnt zich, na de eerste verwoestingen, geen vaste bevolking meer te hebben
opgehouden, en had haar handel aanvankelijk nog eenige be-
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teekenis, de opkomst van Tiel en later van Dordrecht gaf daaraan den doodsteek.
In 949 bevestigde keizer Otto III het bisdom Utrecht in 't bezit van alles, wat het
bezat ‘in de villa, eertijds D o r s t a d t , thans W i j c k genoemd.’
In later tijd behoorde het dorp Wijk met het kasteel Duurstede als een leen van
het graafschap Bentheim aan de heeren van Abcoude, en de zuilen uit hun wapenschild
prijken thans nog in het wapen der stad. G i j s b e r t v a n A b c o u d e schonk in
1300, met toestemming van den bisschop, aan zijn dorp stedelijke regten. Ruim een
eeuw later kwamen stad en kasteel aan J a c o b v a n G a e s b e e k , den erfgenaam
der Abcoudes, die na een' bijna voortdurenden strijd met de Utrechtsche kerkvorsten
in 1449 deze zijne bezitting aan het Sticht moest afstaan. Sedert hielden de
bisschoppen menigmaal op het slot hun verblijf, totdat Hendrik van Beijeren het
wereldlijk gebied aan keizer Karel overgaf.
W i j k b i j D u u r s t e d e is thans een stil landstadje. Schilderachtig vertoont het
zich van den kant der Hoogstraat, met zijn verwarde mengeling van witte huizen,
roode daken, hooibergen, tuinen, oude muurbrokken en brugjes, waarlangs het
blaauwgrijze water der voormalige stadsgracht rustig voortstroomt. Schilderachtig
is ook het digte groen, waarin zich de gekortwiekte Rijn verliest, een weinig tijds
nadat hij door den duiker onder den zwaren Lekdijk is heengegaan. Fraaije
riviergezigten zijn te genieten van het balkon van het witte veerhuis en van den koepel
op den hoogen steenen muur, tegenover het logement van v a n B r u m m e l e n . 't
Is daar heerlijk zitten in den stillen morgen of in den kalmen avondstond, terwijl de
scheepjes met uit-
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gespannen zeilen langzaam afdrijven, of de sterke stoomboot een gansche vloot of
een reusachtig houtvlot stroomopwaarts sleept, en de heuvels van Amerongen
blaauwen in de verte, de groene Betuwe met haar torens en dijken en boomgroepen
en uiterwaarden zich voor ons uitbreidt. Overigens heeft Wijk een ruim marktplein,
een aantal kromme en eenige regte straten, oude huizen, met roode daken, trapgevels,
witte, grijze en geele muren, enkele flinke heerenhuizen van nieuweren stijl, vooral
in de M u n t s t r a a t ; een groote, ten deele merkwaaardige Hervormde kerk, met
zwaren, schoon gebouwden, maar onvoltooiden toren, een tamelijk nieuwe R.C.
kerk, een stadhuis, welks deftige gevel door een' leelijken ijzeren trap is ontsierd, en
een tamelijk ouderwetsch gasthuis, met een koepeltorentje op het dak en geschoren
ceders op het voorplein. Wij hopen het belangrijke, in die gebouwen te vinden,
achtereenvolgens te leeren kennen. Maar ons eerste bezoek moet de ruïne gelden,
den trots en het uitnemendst sieraad der stad.
Op tweeërlei wijze kunnen wij er komen: òf door de Muntstraat, aan wier einde
een brug en een opening in een' muur den toegang van den kant der stad vormt, òf
langs den zwaren, voor een paar jaar nog aanmerkelijk opgehoogden rivierdijk. In
beide gevallen betreden wij eerst een vrij uitgestrekt, smaakvol aangelegd plantsoen,
onder welks hoog en trotsch geboomte de bevolking der stad zich gaarne verpoost.
't Is een geliefde wandelplaats voor volwassenen, een uitgezochte speelplaats voor
kinderen. Een bevallige waterpartij slingert er zich doorheen en in het midden verrijst
op een rijk begroeid eiland de statige bouwval. Sedert het jaar 1769 versiert het
geboomte, eerst als sterrebosch, later in 1852 als park aangelegd, den omtrek van
den burgt. Voor dien tijd was 't hier weiland, van oude vervallen versterkingen uit
den Spaanschen tijd omringd. Nog vroeger, toen Duurstede bisschoppen en hooge
heeren huisvestte, zullen hier wel de tuinen niet hebben ontbroken, ter ontspanning
en tot onderhoud van 't burgtgezin, terwijl de nederhof of het voorwerk aan de O.
zijde van het kasteel was gelegen.
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De tegenwoordige slotvoogd vereenigt in zich beide betrekkingen, door het woord
‘kastelein’ uitgedrukt. Met zijn huisvrouw en kind bewoont hij een vertrek in den
ronden toren. Te zamen maken zij de bezetting van den burgt uit; hun is de bewaring
er van toevertrouwd en de zorg voor het terrein er omheen opgedragen, terwijl zij
den bezoeker, die 't verlangt, met een bescheiden verkwikking gerieven. Ten tijde
van Duurstedes bloei was het ambt van ‘castellanus’ een gewigtige betrekking, door
edelen en aanzienlijken uit het Sticht bekleed. Een niet onbelangrijk getal dienaars
en krijgsknechten stond onder zijn bevel; van harnas, wapentuig en geschut was 't
kasteel behoorlijk voorzien. Als de bruggen waren opgehaald en de wachter op den
hoogen toren uitzag, terwijl de schildwacht de ronde deed op de aarden borstwering,
rondom het slot tusschen de beide grachten aangelegd, dan kon de slotvoogd gerust
het hoofd neêrleggen. Maar toch niet zóó rustig als zijn nederiger opvolger, wanneer
het pontje in den breeden vijver aan den kant van het eiland ligt. Want dan kan
niemand hem genaken, tenzij men verkiezen mogt de gracht over te zwemmen. Alleen
als het stormt is de burgtzaat in vreeze. Dat er steenen neêrploffen van den vierkanten
toren, deert hem niet. En al giert de wind in de toppen der hooge boomen en door de
open venstergaten van den ronden toren, dien hij bewoont, dit behoeft hem niet te
verontrusten. Hij is er aan gewoon en het muurwerk is nog stevig genoeg. Maar de
kap is in slechten toestand. De haken, waaraan de leidekker zijn ladders hangen moet,
zijn niet meer te vertrouwen. Het hout is half vergaan en de regen vindt er vrijen
toegang, om het werk der verwoesting voort te zetten. Bij den Octoberstorm van
1881 kwam de zware ijzeren stang met de windvaan, die er 90 jaar had gestaan, naar
beneden. Zal de schoone ruïne voor ondergang worden bewaard, dan moet de kap
worden vernieuwd. De stad is niet bij magte, de kosten daarvan alleen te dragen.
Van verschillende kanten is dan ook reeds hulpe toegezegd en er bestaat uitzigt, dat
ook de regering de hand zal reiken tot het behoud van een' bouwval, wiens be-
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langrijkheid voor de kennis onzer oude bouwkunst boven allen twijfel is verheven.
Wij laten ons overhalen met het pontje. Tot voor eenige jaren was de toegang over
een dijkje en door een oude poort, waarboven het opschrift:
ROMANA DURUM
stond te lezen.1 De veiligheid van het slotterrein eischte meer volledige afzondering.
Het dijkje verdween en daarmede ook de poort. De vraag is, of die niet gespaard had
kunnen worden.
Wie, zooals wij, het kasteel Duurstede bezoeken onder het geleide van den heer
J . F. C r o o c k e w i t , behoeven niet te vreezen, dat hun veel merkwaardigs zal
ontgaan. In de ruïne te huis als in zijn eigen woning, is deze kenner der Wijksche
oudheden ons een hoog gewaardeerde gids.
Het begroeide eiland heeft een vrij groote uitgestrekheid en 't is wel te zien, dat
het een aanzienlijke burgt is geweest, die eens zijn muren in den vijver spiegelde.
Met zijn buitenwerken moet het kasteel in vroeger eeuwen een aanmerkelijke plek
gronds hebben beslagen. Althans bij de villa d e Ve r w a c h t i n g in het plantsoen,
bij den Lekdijk en elders in den omtrek, trof men puin en fundamenten aan, hoogst
waarschijnlijk van voormalige versterkingen afkomstig en van dezelfde steensoort,
als bij den bouw der torens is gebruikt. Daarvan vinden wij echter niets meer en wij
bepalen ons bij het geen van het eigenlijke kasteel nog over is. Dit is vooreerst de
zware vierkante toren in het midden, vervolgens de fraaije ronde toren op den Z.-W.
hoek en eindelijk eenig muurwerk van een' ronden hoektoren en van den gevel met
bogen en openingen aan den O. kant.
Hier was de voorzijde van het slot en in het uitspringend

1

Ik herinner mij poort en opschrift uit den tijd, toen ik als knaap van 8 of 9 jaren de ruïne zag.
Een beschrijving of af beelding er van heb ik nergens gevonden. Men verzekerde mij te Wijk,
dat mijn herinnering juist was, maar wist niet, waar de steen met het opschrift gebleven was.
't Is mij dus onbekend, uit wat tijd het dagteekende.
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gedeelte is de poort nog te herkennen, met een' dubbelen ingang; een' voor paarden
en voertuigen, een' smallen voor voetgangers. Op sommige afbeeldingen zijn beide
ingangen te zien, echter met ééne brug, die alleen naar den grooten doorgang leidt.1
Bij den kleinen toren zijn de sporen van een' later gemetselden trap zigtbaar en het
blijkt, dat tegen den nog bestaanden muur gewelfde zalen waren gebouwd. De steenen
zijn meerendeels groot en zwaar, maar het metselwerk schijnt van jonger dagteekening
dan dat van den vierkanten toren, zoodat waarschijnlijk bij een herbouwing van dit
gedeelte uit den ouden voorraad van materiaal is geput. Een thans geheel verdwenen,
hoog opgetrokken gebouw verbond aan den Z. kant den Z.O. toren met den grooten,
nog gespaarden, ronden toren. Op de plaat bij R a d e m a k e r , en de daarnaar gevolgde
afbeeldingen, heeft het den schijn, alsof dit gebouw zich aan den vierkanten toren
aansloot. Aan de Z. zijde daarvan moet echter het binnenplein zijn geweest; terwijl
ook enkel aan de drie overige zijden de sporen zijn te zien van er tegenaan gemetselde
gebouwen, met gewelfde beneden- en bovenverdiepingen. Een hoogst belangrijk
bouwwerk is die vierkante burgt, de ‘Donjon’, thans een in ons land welligt eenige
proeve van militaire architectuur uit het midden der 13de eeuw. Hij bestaat uit twee
verdiepingen, waarvan de onderste drie bogen met steek- of troggewelven had; de
bovenste bestond uit ééne zeer hooge zaal, met een merkwaardig nog bestaand
koepelgewelf, gedragen door vier ribben, die uit eenvoudigen, ongeprofileerden
baksteen zijn zamengesteld, evenals de benedenverdieping van het gebouw van graaf
Willem II op het Binnenhof in den Haag. In het midden van het koepelgewelf is een
ronde opening, waardoor oorlogsbehoeften naar den trans werden opgeheschen. Een
steenen trap in den Westmuur leidt uit de zaal naar boven, terwijl zij met de
benedenverdieping

1

Volgens mededeeling van jhr. V i c t o r d e S t u e r s , die in October '82, met de HH.
C u y p e r s en v a n R i e m s d i j k de ruïne inspecteerde, moeten er twee afzonderlijke
bruggen zijn geweest.
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geen gemeenschap had, maar alleen te bereiken was door ingangen aan den N. en
O. kant. Een bevoegd beoordeelaar1 vergelijkt deze allerbelangrijkste zaal bij die in
de beroemde Fransche donjons van P r o v i n s en C o n c y . Maar de toestand van
den toren is treurig en zonder afdoende maatregelen is hij verloren. Een gansch bosch
groeit boven het gewelf, de muren hebben veel geleden, wind en weêr hebben er wrij
spel en niet zonder gevaar is 't verblijf in de benedenverdieping, - thans een bergen
kookplaats - waar door het groote gat in den vloer der zaal telkens steenen neêrvallen.
Zonderling, dat wij ook hier weêr de overlevering vinden, die verhaalt, hoe de toren
met roggemeel is opgemetseld.
Overblijfsels van Romeinschen of Noordschen bouwtrant zijn er niet aan te vinden.
Dat de grondslagen van nog veel vroeger dagteekening zijn dan de toren zelf, is
mogelijk. Naar men zegt, hadden de Romeinen er een' burgt. De Merovingers moeten
er soms hebben vertoefd. Bij het Castrum D o r e s t a t e versloeg P e p y n den
Frieschen koning R a d b o u d in 697. Keizer Karel vergeleek zijn' burgt te Duurstede
met dien te Nijmegen en de Deensche hertogen zullen er wel hebben gewoond. Maar
wat tot nog toe werd ontdekt, klimt zóó hoog niet op. De gebouwen, die er zich bij
aansloten, zijn blijkens de afbeeldingen van betrekkelijk nieuwen tijd en 't mag gegist
worden, dat de vierkante burgt er oorspronkelijk op was aangelegd, om vrij te staan
en onbelemmerd zijn taak te vervullen, ter bescherming der adellijke woning aan
zijn' voet en ter beheersching van Rijn en Lek, bij wier scheidingspunt hij gesticht
werd.
Het benedenste gedeelte van den grooten ronden toren is eveneens uit de 13de
eeuw, het bovenste uit later tijden in het laatst der 15de geremanieerd. Eigenaardig
zijn de hardsteenen consoles, waarop in der tijd een galerij was gebouwd. 't Was een
gevaarlijke liefhebberij der Wijksche jeugd, op den smallen,

1

Jhr. Victor de Stuers, die mij welwillend de slotsom van zijn onderzoek meêdeelde.
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met glad gras begroeiden rand den toren rond te wandelen. Een' knaap had het bijna
het leven gekost en 't is dan ook streng verboden, zich te wagen buiten de openingen,
die eertijds toegang gaven tot de galerij. In oorlogstijd konden door openingen in
den vloer de werkzaamheden des vijands aan den voet van den toren worden
belemmerd. Een steenen wenteltrap leidt naar de verschillende verdiepingen en naar
het plat van het traptorentje, waarvan het uitzigt ruim en rijk is. De drie benedenste
verdiepingen zijn gewelfd. De kelder is thans een petroleumbergplaats; daarboven
vindt men een vertrek, welks fraai gemetseld gewelf door een zuil wordt gesteund,
en in wiens diepe vensternissen kruisvormige schiet- en kijkgaten zijn aangebragt.
Een vorige kasteleines plagt te verhalen, dat hier de gevangenis was, en de gevangenen
met zweepslagen rondom die zuil werden gejaagd. Anderen zoeken hier de kapel,
maar die was - blijkens den merkwaardigen inventaris, na den dood van bisschop
Filips van Bourgondië opgemaakt - niet in dezen toren. De smalle openingen in den
muur schijnen bepaald voor geschut bestemd te zijn geweest.
Boven dit gewelf ligt de tegenwoordige woonkamer van het gezin. Een der diepe
vensternissen is tot een slaapkamertje afgeschoten. Wij vinden er een' Gothischen
schoorsteen uit de 15de eeuw en daaronder de sporen eener oudere versiering, het
overblijfsel van den kraagsteen van een' vroegeren schoorsteen, die een' gebaarden
kop vertoont. De consoles van het gewelf zijn versierd met figuren, naar het schijnt
geopende doozen met schrijfgereedschap. Welligt was deze zaal bestemd voor den
klerk, of tot bewaring van het archief. In den grooten ronden toren werden althans
allerlei rekeningen, brieven, concordaten, registers enz. bewaard, alsmede 's bisschops
muntijzers. Maar in bisschop Filips' tijd was ‘de scrijfcamer boven op ten huyse.’
Men vond daar, behalve beddegoed, ‘een vuyl cantoer van eyken plancken en een
boeckas.’ Hier zouden wij 't liefst ‘de camer van mijn Heer v a n B o u l e r ’ zoeken,
het rijk gemeubeld vertrek van een' aanzienlijk edelman. Daarboven was nog een
slaapkamer en nog hooger woonden ‘Gillam en Koyermenneken’ in een tamelijk
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wel gemeubeld vertek. Thans is boven de woonkamer een vertrek, waar de bezoeker
des verkiezende kan uitrusten en zich van een glas bier voorzien. De glazen in het
in den muur uitgespaarde kastje behoeven niemand te ergeren. Zij maken
aanschouwelijk, hoe zulke holten in den muur, die men in alle burgruïnen vindt,
werden gebruikt, maar het woordje ‘vergunning’ staat niet op het slot Duurstede te
lezen.
Nog hooger is een kamertje, eveneens met nissen en schoorsteen. Toen Heer
R e i n o u t v a n B r e d e r o d e in 1470 door bisschop David was gevangen genomen,
bleef hij eerst geruimen tijd in een kamer van het kasteel, waar hij herhaaldelijk felle
pijnigingen moest doorstaan. Later werd hij ‘boven op den grooten toren’ gelegd,
met zware boeijen aan de beenen en bleef er omtrent een maand lang. Dit vertrek
was dus vermoedelijk de laatste kerker van den wreed mishandelden man, wiens
broeder, de domproost, nog gevangen bleef nadat Heer Reinout reeds lang onschuldig
was verklaard. Reinouts bastaardzoon Wa l r a v e n , wiens harde gevangenschap en
stoutmoedige ontvlugting in elke beschrijving van het kasteel wordt verhaald, schijnt
in een der bovenvertrekken aan den voorkant van het huis opgesloten te zijn geweest.
Hij liet zich althans aan een snoer, van zijn verscheurde kleederen vervaardigd, in
de gracht afzakken en kwam, na overgezwommen te zijn, bij het voorwerk teregt.
Deze toren was dus wel zijn kerker niet.
Tot plaatsing van het geschut zijn wel die borstweringen met hun ronde openingen
in de vensternissen ingerigt. Ook de sleuf, waarin het kanon, na afgevuurd te zijn,
kon terug loopen, schijnt in den vloer te herkennen. Op den grooten toren stond ‘een
ijseren vogelaer met drie cameren’ en van de overige ‘artillerye op Duyrsteden’ zal
hier nog wel een en ander geplaatst zijn geweest.
Allengs zijn wij hooger en hooger geklommen. Telkens ruimer wordt het uitzigt
uit de vensters of uit de deuropeningen, die vroeger toegang gaven tot de aan den
toren grenzende gebouwen. Van het plat van het traptorentje, door de ijzeren, vrij
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moderne leuning beschermd, overzien wij een heerlijk landschap, en nog uitgestrekter
wordt het, als wij het hoogste punt hebben bereikt: het koepeltorentje op de kap.
Beneden ons ligt het digte hout van het plantsoen en het geboomte, dat op den donjon
al te welig tiert. Aan het bosch sluiten zich de daken van Wijk met zijn statig
kerkgebouw aan en daaromheen breiden zich de vruchtbare velden uit. Bij het
Slangenboschje onderscheiden wij de boerenhofstede R e i n a , die waarschijnlijk
eenmaal aan den Rijn heeft gelegen. De breede Lek kronkelt langs den zwaren dijk
en op eenigen afstand zien wij haar nieuwe bedding, door den R o o d v o e t gegraven,
waardoor een groote bogt werd afgesneden. Ginds ligt de Betuwe, 't overal kenbare
spitsje van R a v e n s w a a i uit het houtgewas oprijzend, Z o e l m o n d , R i j s w i j k ,
K u i l e n b u r g , B u r e n , de uiterwaarden met hun vee, de heuvels van
A m e r o n g e n , en het doet ons goed, weêr eens vrij en ver in het rond te kunnen
zien. Maar wij hebben tevens gelegenheid op te merken, hoe dringend noodig
vernieuwing van het ingewaterde en half vergane houtwerk is!
Weêr van den toren afgedaald, gissen wij vruchteloos naar de ligging der talrijke
kamers, in den inventaris genoemd. Waar 's bisschops comptoerken met al zijn
kleinodiën was en de slaapkamer, met haar schilderstukken, - de kamer daar boven,
eveneens met schilderijen, waaronder één, met een gordijn bedekt, dat in eens
bisschops huis niet al te goed voegde - de oratorie, het bidvertrek, met zijn kerkelijke
sieraden, - de kapel met haar gewijd gereedschap, of het ‘cleyn geschilderde saelken’,
met de veertien koppen van gebakken aarde, de kamer boven de oratorie, vol
kostbaarheden, mijns Heeren kamer met haar wandtapijten, en de eetzaal met het
prachtig ledikant en de koperen kandelaars, van dit alles is niets meer nategaan,
evenmin als de plaats, waar de vertrekken der talrijke hofbedienden lagen. Verdwenen
is ook de nederhof, met de paardenstallen en de slaapplaatsen der geringere beambten
en de kamer boven de poort, den drost van Coevorden ingeruimd. Veel had bisschop
Filips aan den burgt gedaan. Door nieuwe gebouwen had hij
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dien geriefelijker gemaakt, met schilderstukken, beeldhouwwerken en andere
kostbaarheden had hij het huis versierd. Met genoegzamen krijgsvoorraad had hij 't
voorzien. En vriendelijker herinnering liet hij er na, toen hij er den 7den April 1524
overleed, dan zijn broeder D a v i d of zijn opvolger H e n d r i k v a n B e i j e r e n .
Bisschop David heeft gedurende de 40 jaren van zijn onrustig bestuur zich vrij
wat meer op 't kasteel Duurstede dan in zijn hoofdstad opgehouden, en aan hem
vooral had de oude burgt zijn vernieuwing en versterking te danken, gelijk zijn
verblijf aan het stedeken ten goede kwam. Het was hem dan ook getrouw en toen de
stad Utrecht in 1479 een dagvaart te Kothen beschreef, om de ontevredenen met 's
bisschops regering in een verbond te vereenigen, weigerde W i j k er te verschijnen,
of zich er te laten vertegenwoordigen. De privilegiën der stad werden door hem
bevestigd; met een' tol, geheven van de goederen langs Rijn en Lek vervoerd, werd
zij begunstigd en als bisschoppelijke muntplaats klom zij in aanzien. Geen wonder,
dat hier, meer dan elders in het Sticht, de nagedachtenis in eere is van een' kerkvorst,
die alleen door strenge maatregelen en door de hulp zijner magtige bloedverwanten
zijn door zijn onderdanen niet gewilde heerschappij kon handhaven en tot wiens lof
niet veel kan worden gezegd, dan dat hij kunsten en wetenschappen voorstond. De
behandeling, den Brederodes aangedaan, vult een donkere bladzijde in de geschiedenis
van het kasteel.
Toen F r e d e r i k v a n B a d e n den bisschopsstaf verkreeg, zag hij zich
genoodzaakt het kasteel voor een goede som gelds te koopen van Davids broeder
F i l i p s , destijds nog admiraal van Holland, die 't zeker weinig vermoedde, dat hij
eens zijn opvolger op den bisschoppelijken zetel zon zijn. Onder de meubelen, in
den inventaris beschreven, was een ledikant, van Heer Frederik afkomstig. Wèl heeft
ook deze kerkvorst zich vaak hier opgehouden, maar veel herinneringen liet zijn
18jarige regering op Duurstede niet na.
Anders was het met ‘den blaauwen bisschop’, H e n d r i k
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v a n B e i j e r e n . Gehaat door zijn volk en door tal van wreedheden zijn korte
regering bezoedelend, huisde hij meestal hier op zijn' sterken burgt, terwijl zijn
hoofdstad doorgaans voor hem gesloten was. Men had te Wijk zijn bedrevenheid in
't behandelen van den boog kunnen bewonderen, toen hij op een schuttersfeest den
koningsprijs won. Overigens had men er vernomen van de menigte gevangenen, door
hem medegevoerd naar het slot, toen hij in 1528 Utrecht had herwonnen en door tal
van regtsplegingen den schrik in het hart zijner tegenstanders had gebragt. Men had
gehoord, hoe hij de Heeren C u y r e t o r f f en Ve n r o y , de eerste kanunik van S t .
J a n , de tweede van S t . M a r i a , des nachts in zakken in de Lek had laten
verdrinken. Een edelman uit dien tijd, Jhr. H e r b a r e n v a n A e m s t e l v a n
M i j n d e n v a n R u w i e l , verhaalt in zijn dagboek, hoe hij het lijk van Cuyretorff
bij Vianen had zien visschen. Maar toen kwamen allerlei edelen tusschen beide en
de keizer zelf verbood den bisschop, met zulke gruwelen voort te gaan. Het leven
der anderen werd gespaard en de Octobermaand van dat jaar was nog niet ten einde,
toen Hendrik van Beijeren afstand moest doen van zijn wereldlijk gebied.
Uit later tijd zijn de herinneringen, aan den burgt verbonden, schaarsch. De dagen
van zijn' luister waren voorbij. Toch ontving het groote en statige kasteel nog eenmaal
een vorstelijk bezoek. Koningin H e n r i ë t t e M a r i a v a n E n g e l a n d kwam er
den 26sten Mei 1642, met den jongen prins van O r a n j e en diens gemalinne, haar
dochter M a r i a , vergezeld van de prinsen M a u r i t s en R o b e r t v a n B o h e m e n ,
den stadhouder van Friesland en tal van edelen. Op het binnenplein, ruim genoeg,
dat er de carossen konden oprijden, werden de hooge gasten door den magistraat
verwelkomd. In de groote zaal werd een feestelijk middagmaal gehouden. De
schutterij was in de wapens en vuurde salvo's af, de klokken luidden, het kanon
bulderde. 't Was zeker voor het stille Wijk een dag van ongewone vrolijkheid.
Zeven jaar later was er een andere drukte op 't kasteel. Met toestemming van de
stedelijke regering hield de kunstschilder J a n
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d e B o n d t er een verloting van een 150tal schilderijen en eenige andere voorwerpen.
Onder de schilderstukken waren er velen van A . C u y p , ook van M o r e e l s e ,
We e n i x , S a f t l e v e n , J . B o t h en andere vermaarde kunstenaars. De nog
bestaande lijst der nummers is vooral merkwaardig om de taxatie van de werken der
meesters. In de noodlottige jaren 1672 en '73 had stad en kasteel sauvegarde van den
Franschen koning. Men zegt, dat zijn troepen het slot in de lucht hebben laten
springen, maar er schijnt geen bewijs, dat ook deze barbaarschheid met regt op hun,
toch reeds groote, rekening wordt gesteld. Nog in 1677 werd de jaarwedde van den
kastelein verhoogd en moet het huis dus in goeden staat zijn geweest. Wèl was
Duurstede in 't begin der 18de eeuw reeds een bouwval en in den loop der jaren
verdween allengs het grootste gedeelte van het huis.
Hoe het zich vóór de verbouwing door bisschop David vertoonde, is uit geen
afbeelding na te gaan. Ook is het onbekend, wie den vierkanten toren en de
benedenverdiepingen van den ronden heeft gebouwd. Als het voor het eerst in de
geschiedenis der middeleeuwen wordt genoemd, komt het voor als een leen van
Bentheim en in het bezit der Heeren van A b c o u d e . Vóór Heer G i j s b r e c h t , die
in 1300 aan Wijk stadsregten gaf, had zijn vader Z w e d e r 't bezeten en deze leefde
ten tijde van den Elect J a n v a n N a s s a u , tusschen 1267 en '88. Zweder schijnt
de zoon te zijn geweest van een' Heer Gijsbrecht, die nog in 1268 leefde en de stichter
van het kasteel kan zijn. Nadat de graaf van Bentheim in 1328 zijn regten aan J a n
v a n D i e s t had verkocht, werd Duurstede van het Sticht in leen gehouden. In het
jaar 1407 stierf Heer W i l l e m v a n A b c o u d e . Wettige zonen liet hij niet na,
maar zijn dochter J o h a n n a was met J a n v a n B r e d e r o d e gehuwd. Na een
avontuurlijk leven was deze magtige edelman in 1402 als leekebroeder in het
Utrechtsch Karthuizers-convent getrokken en sedert hetzelfde jaar vertoefde
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zijn gemalin als non in het nieuw gestichte klooster te Wijk. Heer Willems erfgenaam
was zijn broeders zoon J a c o b v a n G a e s b e e k . Dat kon Brederode niet
verkroppen. Hij verliet het klooster en verkreeg van den paus verlof, zich weder met
zijn huisvrouw te vereenigen, doch te Wijk vroeg hij te vergeefs haar vrijlating. Toen
heeft hij haar met geweld uit het klooster geschaakt en nam hij met haar bezit van
den burgt harer vaderen. Niet lang duurde zijn heerschappij. Bisschop F r e d e r i k
v a n B l a n k e n h e i m rukte met een sterke krijgsmagt voor het slot. Duurstede
moest worden opgegeven. Heer Jan werd gevangen en vrouw Johanna naar het
klooster teruggevoerd, waar zij een jaar daarna van verdriet gestorven is. Nu werd
hij zelf weêr geslaakt, en viel 1415 in den slag van Azincourt. Heer Jacob ontving
het slot als een open huis des bisschops, maar herhaaldelijk koos hij tegen zijn'
leenheer voor diens vijanden partij, totdat hij eindelijk in 1449 gedwongen werd,
tegen een geldelijke vergoeding stad en kasteel aan R u d o l f v a n D i e p h o l t af
te staan. Wèl herstelde de Elect Gijsbrecht van Brederode, met wien hij op goeden
voet stond, ondanks hetgeen met Heer Jan, Gijsbrechts oom, was voorgevallen, hem
in 1455, na Rudolfs dood, in zijn goederen, maar in 1459 stierf hij kinderloos. Zijn'
eenigen zoon had hij in drift doodgeslagen. A n t o n i e , bastaard van B o u r g o n d i ë ,
die er regten op beweerde te hebben, werd voor 13000 guldens afgekocht. De
Bourgondiërs hebben Utrecht vrij wat geld gekost! Sedert bleef Duurstede aan het
Sticht en werd niet meer in leen uitgegeven.
In bisschop Davids tijd liep een vaart uit de slotgracht naar de kerk. Thans is 't een
straat, de M a z i j k genoemd, volgens plaatselijke overlevering naar de muziek, die
den bisschoppelijken stoet naar het kerkgebouw plagt te vergezellen. Dit water
bespoelde waarschijnlijk ook de muren van een der kloosters. Althans de groote
kelders van den heer Te l l e g e n tegenover de kerk
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schijnen van oude bouworde en in het tuinhuis van de daaraan grenzende huizinge
des heeren Ve r w e i j zijn nog halve zuilen en digt gemetselde bogen te zien, die
blijkbaar tot een geestelijk gesticht hebben behoord, terwijl in de tuinmuren vrij wat
groote steen wordt aangetroffen. Met deze aanwijzingen moeten wij ons tevreden
stellen, want met zekerheid weet men de plaats der voormalige kloosters niet meer.
Nemen wij in aanmerking, dat dergelijke gestichten na de Hervorming doorgaans
zijn ingerigt tot gebouwen, die groote ruimte vereischen, dan zou de gissing kunnen
worden gewaagd, of welligt het oude P r i n s e n h o f , waar prins W i l l e m V een
artillerieschool wilde vestigen, ook eertijds een klooster is geweest. Het was een
groot huis met uitgestrekten tuin en stond op de plaats, thans door de R.C. kerk met
pastorie, bewaarschool en armhuis ingenomen.
De kerk der Hervormden, eertijds aan S t . J a n B a p t i s t gewijd, is ten deele
zeer oud. Het Zuider zijschip dagteekent uit de 13de eeuw en heeft in de drie Westelijke
vakken nog de oorspronkelijke vensters bewaard. David van Bourgondië, die in 1486
den zeer fraaijen maar onvoltooiden toren begon te bouwen en wiens wapenschild
op de consoles van de torendeur gehouwen is, heeft vermoedelijk ook het overige
gedeelte der kerk en het thans verdwenen koor met zijn' trans en zijn kapellen gesticht.
In die kerk werd hij ook begraven. Men leest in een handschrift, op het archief te
Utrecht berustend, waarin dr. E n g v a n E n g e l e n de grafschriften en wapens der
kerken van Utrecht beschreef, dat het koor dezer kerk grootendeels door brand is
verwoest, en de asch van David van Bourgondië toen uit de looden kist in de aarde
begraven is. Daar in 1500 gesproken wordt van een legaat tot herbouw der kerk,
moet die brand welligt in het laatst der 15de eeuw worden gesteld. Volgens G e r .
N o v i o m a g u s is bisschop Filips aan de linkerzijde van zijn' broeder neêrgelegd.
Het N. schip is gewelfd, evenals de transept. Ook het middenschip was bestemd
om gewelfd te worden, maar 't is bij een platte zoldering gebleven, terwijl het Z.
schip een houten zoldering in den vorm van een tongewelf heeft. Hier vinden wij in
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een afgeschoten gedeelte eenige zerken, waaronder eene van den Franschen majoor
L e o n a r d d e B a r s , overleden in 1632. Uit het jaar 1514 is de grafsteen met
Gothische letters, in den muur van het N. transept gemetseld, en daarvoor ligt een
zeer uitgesleten zerk, waarop nog eenigszins het beeld van een' geestelijke schijnt te
herkennen. Merkwaardig is het bovenste orgel en de kraag, waarop het positief rust,
in renaissance van de 16de eeuw. Overigens is er niets belangrijks, dan een goed
gesneden maar bedorven bank uit de 17de eeuw en een paar fraaije koperen kroonen.
Vlak bij de kerk is het stadhuis, in 1662 gebouwd. Het stedelijk archief, dat er
bewaard wordt, is grootendeels geïnventariseerd en goed in orde. De oorkonde,
waarbij G i j s b e r t v a n A b c o u d e Wijk met stadsregten begiftigt, is het oudste
stuk, er voorhanden. Een houten beker van het gild der timmerlieden wordt er als
een merkwaardigheid getoond. Maar vooral van belang is de menigte voorwerpen,
bij de Hoogstraat en elders opgegraven. Jammer, dat de kast, waarin zij worden
tentoongesteld, veel te klein is en alles in bonte mengeling dooreen ligt. Al berust
het voornaamste van wat er aan het licht kwam op 't Museum te Leiden, al bezit het
Nederlandsch Museum den schoonen gouden Frankischen haarband, en al zagen wij
bij den heer C r o o c k e w i t tal van Romeinsche, Frankische en bisschoppelijke
munten, allen uit den omtrek afkomstig, ook hier is nog genoeg te zien: Romeinsche
urnen, een fraai zwart Grieksch potje, kralen in menigte, spinsteenen, sleutels, naalden
van been, kammen, dierenbeenderen, beeldjes, mantelhaken, een vuursteenen bal,
muntvormen, stempels, een drinkglas, in de gracht van 't kasteel gevonden, een kan
van 1600 met den naam J o h a n v a n B u c h e l en nog vrij wat meer, dat bij
oordeelkundige schifting en ordening veel zou kunnen winnen. Op den
schoorsteenmantel staan groote urnen en vazen en een steenen mortier. Een lange
reeks van menschengeslachten gaat onzen geest voorbij!
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Ons laatste bezoek geldt het E w o u t s e n E l i s a b e t h s g a s t h u i s . Den gevel
hebben wij reeds bij onze wandeling door de stad gezien, thans maken wij ook kennis
met het inwendige. Wij verwachten geen z i e k e n h u i s , zooals de naam den
Hollander waarschijnlijk zou doen vermoeden. Oude lieden worden er opgenomen
en kosteloos verpleegd, terwijl eenige anderen er ‘den kost hebben gekocht’ en dus
regt op huisvesting en onderhoud hebben. 't Is een ruim gebouw, ten deele vrij oud,
ten deele nieuw. De voormalige kapel is nog goed te herkennen. Zij dient thans als
eetzaal, waar de proveniers een afzonderlijke tafel hebben. In de ruime keukens
vinden wij reusachtige tinnen borden en kannen, sommigen met den naam J a n
G a r d e n i e r en een roos tot merk; - naar 't ons voorkomt hebben wij een' stempel
met zulk een roos op 't stadhuis in de kast met oudheden gezien. De slaapkamers zijn
zindelijk en de verpleegden schijnen 't goed te hebben. Tot de oudste bewoners
behooren een oud-strijder van Waterloo en een bijna honderdjarige vrouw; tot de
merkwaardigheden een bejaard man en zijn dochter, van buitengewoon kleine gestalte.
't Is echter niet zoozeer om de inrigting van het gebouw, waarin sedert eeuwen reeds
menig oude of zwakke een veilig toevlugtsoord vond, noch om de mannen en
vrouwen, die hier hun laatste levensjaren doorbrengen, dat wij het gasthuis bezoeken.
Wèl boezemt het ons belang in, wat de liefde doet om te helpen, wèl is de mensch
belangrijk, wie hij ook zij, maar de inrigting van het Wijksche gasthuis verschilt niet
zooveel van andere stichtingen van den zelfden aard, en om de menschen te leeren
kennen, moet men hen langer gadeslaan dan ons gegeven is. Voor den vreemdeling
is 't vooral opmerkelijk om de portretten, er bewaard. Er hangen er niet weinigen,
grootendeels afbeeldingen van regenten en regentessen. Twee der laatsten, uit de
school van v a n d e r H e l s t , zijn zeer verdienstelijk. Eenige anderen zijn later
overgeschilderd en dat van een tweejarig kind in 't rood met een parkietje, uit 1641,
heeft veel geleden. Onder de regenten is ook een graaf van N a s s a u - R o c h f o r t ,
Heer van Z u i l e s t e i n en een chirur-
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gijn, in 1635 geschilderd. Velen zijn in ovale lijsten, uit de vorige eeuw, het werk
van B ö d e k k e r en S t r i e n e n , verschillend van waarde. Maar 't belangrijkste is
een overigens weinig beteekenende schilderij van het Avondmaal, omdat de knielende
ridder in 't harnas Heer W i l l e m v a n A b c o u d e is, de stichter van het gasthuis
in 1400. Afzonderlijk is hij nog eens afgebeeld, evenals J a c q u e s baron v a n
G a e s b e e c k en A b c o u d e . 't Zijn interessante oude copiën, wel de goede zorg
waard, die er door de tegenwoordige regenten voor gedragen wordt.
't Voornaamste van Wijk bij Duurstede hebben wij gezien. Den tijd, die ons nog rest,
kunnen wij besteden aan een wandeling om de stad, of langs de rivier, waar wij bij
de inundatiesluis de sterke echo kunnen hooren; waar wij in de uiterwaarden hier en
daar de groote gaten opmerken, die de klei voor de ophooging van den dijk hebben
geleverd; waar wij bij den hoogen steenen muur van het logement de peilschaal zien,
waar overal een frisch en opwekkend gezigt op het breede water is te genieten. Of
wij kunnen met de gierpont een avonduitstapje maken naar de Betuwe. Of wij kunnen
door de eigenaardige poort, die het voetstuk van een' windmolen is, al vast den dijk
opwandelen naar A m e r o n g e n , om bij tijds met den nieuwen dag onze
onderzoekingen aldaar te beginnen. 't Zou echter in den zomer mogelijk zijn, dat het
goede logement d e P o s t vol gasten was en er dus vergeefs om nachtverblijf werd
aangeklopt.
Langs den kronkelenden dijk is 't een wandeling van een paar uren. Veel drukte is
er niet en veel belangrijks valt er niet te zien. Niettemin, 't kan een aangename togt
zijn, als de kalme avond daalt of de vriendelijke morgen licht over het landschap.
Nu eens nabij, dan wêer door een' breeden uiterwaard
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van ons gescheiden, slingert zich de rivier. Aan den overkant liggen de Betuwsche
dijken, en wel wat tergend steekt daar boven het torentje van Maurik uit, dat ons
maar niet op zijde wil komen. Nevens ons strekken zich vruchtbare velden en
boomgaarden uit, met gevlochten tuinen afgesloten, hier en daar van lanen doorsneden.
Van verre rijst het slangenboschje op, en de toren van Overlangbroek en de golvende
heuvelrij, waarop het graf van N e l l e s t e i n blinkt. Kloeke hofsteden zijn beneden
den dijk gebouwd en hoe verder wij komen, des te schooner wordt de landstreek.
Wij naderen de fraaije Amerongsche bergen, met den hoogen dorpstoren en het
deftige kasteel aan hun' voet en met den slanken toren van Rhenen, uitkomende tegen
de zacht glooijende hellingen, waarlangs de Rijn in stille majesteit stroomt. Het
eenige gebouw langs onzen weg, dat onze opmerkzaamheid trekt, is de oude maar
zeer gemoderniseerde ridderhofstad N a t e w i s c h , met zijn' witten, vierkanten toren,
op korten afstand van den dijk in een plantsoen gelegen. Zij was reeds in 1270 bekend
en schijnt als een Zutphensch leen aan een' tak der Utrechtsche familie P r o i j s te
hebben behoord. Lang was zij een bezitting der v a n Z u i j l e n s en ze werd in 1536
als een riddermatig goed erkend. Sedert vele jaren zijn baronnen Ta e t s v a n
A m e r o n g e n eigenaars van het huis, dat ook thans nog door een lid van dit geslacht
wordt bewoond. Merkwaardigheden zijn er niet en wij behoeven ons dus niet op te
houden, om er meer van te zien dan ons van den dijk af gegeven is.
Heeft de Natewisch nog het voorkomen eener heerenhuizinge en door zijn' toren
nog iets van het aanzien eener ridderhofstad behouden, 't een weinig verder gelegen
B e r g e s t e i n of B e r k e s t e i n heeft alle kenteekenen verloren, dat het eens een
adellijk huis is geweest. Leenroerig aan den domproost van Utrecht, behoorde 't in
de 14de eeuw aan de B o r r e ' s v a n A m e r o n g e n , later aan de Z u i j l e n s v a n
N a t e w i s c h en in de 17de eeuw aan de heeren v a n d e r D o e s v a n
N o o r d w i j k . ‘J a n u s D o u z a ’ de wakkere bevelhebber van Leiden, de schrandere
ambassadeur, de uitnemende geleerde, was door zijn huwelijk
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Heer van Bergestein. In 1621 werd het van den leenband ontslagen en als allodiaal
goed overgedragen aan zijnen zoon D i r k v a n d e r D o e s , als geleerde en als
schrijver een waardig lid van zijn roemrijk geslacht, die even als zijn zoon J a n
wegens dit huis in de ridderschap van Utrecht beschreven was. Tegenwoordig is 't
een gewone, deftige boerenhofstede.
Ook dit gedeelte van het Sticht was indertijd van edele huizen niet misdeeld. In
de bosschen daar ginds aan den straatweg lag vroeger de hofstad D a r t h u i z e n en
ligt nog het oud adellijk B r o e k h u i z e n , en straks zien wij van den dijk boven 't
geboomte den toren van Z u i l e s t e i n . Na ons bezoek aan Amerongen hebben wij
gelegenheid, beide huizen nader te leeren kennen. Vóór ons rijst het statige kasteel
van A m e r o n g e n op en in de onmiddelijke nabijheid daarvan vond men vroeger
nòg twee ridderhofsteden. In een weide nevens den dijk zien wij een' duiventoren.
Daar heeft Wa i j e s t e i n gestaan. Het andere huis, L i e v e n d a a l , stond aan de
andere zijde van het kasteel, niet ver van de kerk. Van dit laatste, een Gassbeeks
leen, was G e r a r d v a n L o c k h o r s t eigenaar, toen 't in 1536 als riddermatig
werd erkend. 't Was aan die familie gekomen uit die van D r i e b e r g e n , door
bastaardij uit Gaesbeek gesproten. Later behoorde 't aan de geslachten P l o o s v a n
A m s t e l en E c k v a n P a n t a l e o n , tot dat het door den heer v a n A m e r o n g e n
werd gekocht en afgebroken, opdat het bezit van twee zoo nabij gelegen
ridderhofsteden, waaraan jagtregten waren verbonden, voor zijn erfgenamen geen
oorzaak van twist mogt worden. Wa i j e s t e i n was langen tijd het eigendom der
familie R u i j s c h , die wegens dit huis zitting had in de ridderschap van Utrecht,
totdat het op het einde der 17de eeuw aan den graaf van N a s s a u Z u i l e s t e i n
werd verkocht. F r e d e r i k v a n N a s s a u , graaf van Rochfort, werd als Heer van
Waijestein in 1709 lid dier ridderschap. 't Was in de vorige eeuw niet meer dan een
boerderij, waarbij een grof en laag vierkant gebouw in een begroeide gracht, met een
hoog rieten dak, 't onaanzienlijk overblijfsel der ridderhofstad uitmaakte.
L i e v e n d a a l had nog het voorkomen eener
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heerenhuizing, al was blijkbaar een groot gedeelte reeds weggebroken. Een deftige
voorpoort maakte destijds nog een goede vertooning.
Amerongen is een groot, fraai dorp. De straatweg van Utrecht op Arnhem loopt
er door heen, en tal van andere straten geven aan het dorp het aanzien eener kleine
stad, die zich niet zou behoeve te schamen over menig kloeken of sierlijken gevel,
terwijl de vele tuinen toch het landelijk en vriendelijk karakter bewaard doen blijven.
Door de ligging tegen den voet van een' heuvel klimmen en dalen de wegen en straten
iets meer, dan wij in ons vaderland gewoon zijn. De ruime, hoog gelegen kerk met
haar' schoonen toren is een uitnemend sieraad der welvarende plaats. Door haar
prachtig bosch, dat den berg met zijn krachtige stammen en lange lanen overdekt,
trekt zij jaar op jaar menig vreemdeling tot zich en noodigt zij er niet weinigen, hier
hun woonplaats te kiezen. Vooralsnog waren haar middelen van gemeenschap niet
zóó overvloedig en gemakkelijk, als onze tijd het verlangt. De stoomboot tusschen
Rotterdam en Arnhem legt er aan bij het veer, op een goed kwartier afstand. Een
wagen rijdt op een paar treinen aan 't station Maarsbergen. Overigens moet men zijn
toevlugt nemen tot particulier rijtuig of tot de paarden van St. Franciscus. Als de
stoomtram gereed is, zal Amerongen zonder twijfel nog vrij wat winnen. Dan komen
de bezoekers van den kant van Arnhem of van Utrecht langs een' der schoonste wegen
van ons land, en dan zullen nog velen, die zich op een bloeijend en gunstig gelegen
dorp willen vestigen, zich in deze liefelijke landstreek nederzetten. Amerongen is
een dier plaatsen, waaraan een schoone toekomst mag worden voorspeld, als de
ingezetenen zelven wat medewerken om er 't verblijf aantrekkelijk te maken.
Welligt komt er dan ook wat leven op het hooge huis, wanneer de jeugdige eigenaar
der heerlijkheid zich vestigt in het trotsche, maar sedert lange jaren verlaten kasteel.
Bejaarde lieden weten nog te verhalen van de ‘freules’, die er eertijds woonden. Toen
was het huis met zijn ouderwetsche meubels en zijn
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talrijke portretten ook voor den vreemdeling te zien. Maar in 1844 verviel het aan
de erfgename van den negenden graaf van A t h l o n e , lady E l i s a b e t h v a n
R e e d e G i n k e l , gehuwd met mr. F r e d e r i k V i l l i e r s , die in Engeland haar'
zetel had. Ook hier werd misbruik gemaakt van de vergunning om het kasteel te
bezigtigen en het werd onverbiddelijk voor iedereen gesloten. Men wist wel, dat er
veel merkwaardigs werd bewaard, maar voor niemand ging de hooge deur open.
Sedert 1879 werd de jongste zoon der gravin B e n t i n c k v a n M i d d a c h t e n ,
graaf G o d a r d , Heer van Amerongen. Ons verzoek, om op het kasteel te worden
toegelaten, is met welwillendheid toegestaan en bij afwezigheid van den eigenaar
ontvangt ons onze oude bekende, de heer Ve r s t e e g , die ook op Middachten onze
gids was.
Het tegenwoordige huis Amerongen werd in 1678 gebouwd door den vermaarden
staatsman G o d a r d A d r i a a n v a n R e e d e . Dat hij een aantal mogendheden tot
bondgenooten der bedreigde Republiek had weten te winnen, vergaf de hertog van
Luxemburg hem niet. Een troepenafdeeling onder bevel van L a F o s s e werd uit
Utrecht herwaarts gezonden, het huis Amerongen vol brandstof gedragen en aan de
vlammen prijs gegeven. Dit is dus een van die deftige heerenhuizen, ruim en degelijk
en solide, in wier stichting zooveel vermogende edellieden of patriciers der Republiek
hun' rijkdom en hun' smaak ten toon spreidden. Deftig is het huis Amerongen in
hooge mate. Uit het dorp leidt een lange eikenlaan er heen. Zware steenen palen
staan bij den ingang der laan, kloeke bruggen liggen over de breede grachten, die
het slotterrein omringen. Op het groote voorplein prijken de stallen, met een pavilloen
aan beide zijden. Een hooge den rijst fier op in het midden en eerwaardige linden
breiden er hun kruinen over uit. Regt tegenover de stallen ligt het kasteel, een groot,
vierkant gebouw, streng regelmatig van vorm, zonder veel sieraden, maar
indrukwekkend door zijn' ernst en zijn' omvang en van een breede gracht omringd.
De toegang tot de hoofddeur is langs een fraaijen steenen brug van drie bogen met
marmeren beelden versierd, terwijl daaronder een tweede
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brug naar de kelderverdieping leidt. Nevens den opgang der brug dalen twee steenen
trappen naar een terras aan de buitenzijde der gracht, begrensd door de hooge
gemetselde balustrade van het voorplein en aan het einde afgesloten door kostbare
hekken, die de gekroonde en ineengevlochten letters
en
(W i l l i a m en
M a r y ) dragen. Langs dit terras komt men aan de eene zijde in het park, met
uitgestrekte gazons en trotsch geboomte, waaronder eiken en beuken van opmerkelijke
hoogte en dikte; aan de andere zijde in de moestuinen, buiten wier muur de weg naar
het veer loopt en eertijds een kapel werd gevonden. Het geheel wordt door een' dijk
beveiligd tegen het water der rivier, wier spiegel op eenigen afstand in de stralen der
zomerzon blinkt.
In het huis treffen wij, gelijk wij verwachtten, allereerst een zeer ruime vestibule
aan, waaruit een dubbele trap naar de bovenverdieping leidt. Maar eigenaardig is de
lange dwarsgang of galerij, achter de vestibule, die de geheele breedte van het huis
beslaat en haar licht ontvangt door een balkonvenster aan ieder einde. In deze galerij
zijn de deuren der groote zaal, in het midden van het achtergedeelte, regt tegenover
den hoofdingang, en van twee andere vertrekken, aan elke zijde der zaal een. Aan
de voorzijde van het huis ligt aan iedere zijde der vestibule een groote kamer en daar
achter een kleinere, met één raam in den zijgevel, terwijl de overgebleven ruimte
wordt ingenomen door bergplaatsen, kasten, dienstbodentrap, enz., allen uit de galerij
toegankelijk. Boven is de groote voorzaal, in wier midden de trap uitkomt en
daaromheen zijn tal van kamers geschaard. De inrigting is dus zeer regelmatig en
voor een aanzienlijke familie met een talrijk personeel van bedienden is het huis
A m e r o n g e n een in menig opzigt zeer begeerlijke woonplaats. 't Is blijkbaar uit
ruime beurs gebouwd, al is de betimmering ook vrij wat minder kostbaar en afgewerkt,
dan die van het huis M i d d a c h t e n . Trouwens, al was Heer G o t d a r d A d r i a a n
v a n R e e d e een groot en magtig edelman, rijk aan goed en aan eerambten, zóó
vermogend als zijn eenige zoon, de echtgenoot
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van U r s u l a v a n R a e s f e l t , de gunsteling van koning Willem, was hij niet. De
keurvorst van Brandenburg zal wel de hoogste markt niet gerekend hebben voor de
800 zware eiken boomen, die tot den herbouw der verwoeste woning in de bosschen
van Berlijn geveld mogten worden, maar 't laat zich nagaan, dat een stichting als
deze buitendien reeds schatten verslinden moest! Is het kasteel op zich zelf dus reeds
een getuige van de welvaart, die er nog heerschte in de Republiek, ter naauwernood
we^er opgerigt van de slagen, die haar in de noodlottige jaren 1672 en '73 getroffen
hadden, 't is vooral belangrijk om de oude meubelen en om de talrijke schilderstukken,
waarmede 't versierd is. Zooals te verwachten is, hebben wij onderscheidene personen,
hier afgebeeld, ook reeds op Middachten gezien, - beide huizen toch waren lang in
dezelfde familie, - maar wij treffen hier toch ook zoovelen aan, die wij daar niet
vonden, dat beide verzamelingen elkander aanvullen en te zamen een opmerkelijk
geheel vormen. Het plafond der vestibule is door W i l l e m v a n N i j m e g e n
beschilderd met de wapens van G o d a r d A d r i a a n en zijne gemalin M a r g a r e t h a
T u r n o r . Aan den wand hangt de stamboom der R e e d e s en een platte grond van
de tuinen van Middachten uit de eerste helft der 18de eeuw. Fraaije pullen en andere
kostbaarheden zijn er tentoongesteld; twee schilderstukken, e e n s a t y r , d o o r
P a n i n s l a a p g e m a a k t en een zeer schoone voorstelling van de fabel d e
w o l f e n h e t l a m versieren het ruime voorhuis. Links daarvan ligt de bibliotheek,
met kostbare boeken en rijke banden, antieke behangsels en meubels en allerlei
voorwerpen van weelde en kunst en met portretten van de aartshertogen Albertus en
Isabella, van den vijfden graaf van Athlone, van de echtgenooten der graven Frederik
Christiaan en Frederik Willem, van een gravin van der Heijden en van een onbekende,
door Boogaards geschilderd. En in het kabinet daarachter, tot studeerkamer ingerigt,
wordt onze aandacht getrokken door een eenvoudige houten plank, waarop eenige
gravures zijn vastgehecht. Bij nadere beschouwing blijkt het een hoogst bedriegelijk
geschilderd doek, waarop met het penseel
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zoowel het hout als de gravure met uitnemende kunst is nagebootst. De achterkamer
aan de andere zijde der galerij is behangen met gobelins, evenals het muurwerk van
dit gedeelte bij den brand gespaard en dus nog van het oude huis afkomstig. Boven
de gangdeur hangt de afbeelding van W i l l e m v a n N a s s a u Z u i l e s t e i n ,
eersten graaf van R o c h f o r t , Frederik Hendriks kleinzoon. Fraaije drinkglazen en
bokalen zijn in deze kamer te zien. Rijk aan kostbaarheden van allerlei aard is de
daaraan grenzende groote zaal. In de allereerste plaats mag vermeld worden een
merkwaardig album, aangelegd door A n n a v a n d e n B o e t s e l a a r , in 1612
met G o d a r d v a n R e e d e gehuwd, de moeder des stichters van het tegenwoordige
kasteel. Er komen een menigte handteekeningen van bekende en beroemde personen
uit de geschiedenis dier dagen in voor: Philippe de Nassau, prince d'Orange, - Leonora
de Bourbon, - Emanuel de Portugal, - Maurice - Marie de Nassau, de gemalin van
graaf Hohenlohe, - Floris van Culemborg en zijn gemalin, en tal van anderen; een
hoogst belangrijke verzameling, opgeluisterd door miniaturen, deels van zeldzame
uitvoerigheid, teekeningen, wapens, spreuken, versjes en wat dies meer zij. De beide
schoorsteenen tegenover elkander, met marmeren kolommen en koperen vuurhaarden,
het prachtig plafond, de vergulde stoelen met gebloemd damasten zittingen, de antieke
kasten, geven aan deze zaal een rijk en deftig voorkomen, en de talrijke
schilderstukken dragen het hunne daartoe bij. Boven den eenen schoorsteen hangt
de groote keurvorst, boven den anderen Louise Henriëtte, beiden te paard. De vakken
daarnevens zijn ingenomen door Frederik I, koning van Pruisen en zijn koningin, en
door een ander portret van den keurvorst en dat van keizer Karel VI, alsmede door
twee zoons van den eersten graaf van A t h l o n e , Reinhard, Heer van Middachten,
en Jacob. Een derde zoon, Willem, gesneuveld in 1702, is afgebeeld op een schilderij
aan den wand tegenover de vensters, evenals zijn vader, drie kinderen van den tweeden
graaf van Athlone en van Henriëtte van Nassau Zuilestein, en Diderik Adolf, zoon
van Godard van Reede en
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Anna van den Boetselaar, een geestelijke van grooten invloed, tot de Hervormden
overgegaan, maar later tot de R.C. kerk teruggekeerd, die voor de lezers van v a n
L e n n e p ' s P l e e g z o o n geen onbekende is. Behalve twee ongenoemden vinden
wij hier nog Karel II en Jacobus II van Engeland, boven de deur Willem III, voorts
Willem I, Charlotte van Bourbon, zeer fraai geschilderd, Maurits en Frederik Hendrik.
In de galerij nevens de deur hangt het portret van Geurt van Reede. Overigens zien
wij er een groote kaart met afbeeldingen der edele huizen van Utrecht, en eenige
kasten met verschillende vuurwapens. Ook dit gedeelte van het huis schijnt niet
geheel door den brand verwoest te zijn geweest. In de ruimte achter de eetzaal, nevens
de diensttrap, is een digtgemetseld kamertje, waar de Heer van Amerongen zijn
kostbaarheden had verborgen, toen hij het kasteel bij den aantogt der Franschen
verliet en waar zij, toen hij weêr bezit nam van zijn huis, ongeschonden werden
teruggevonden. De eetzaal, aan de regterzijde van de vestibule, heeft boven de deur
der buffetkamer de portretten van Geurt van Reede en van Geertruid van Nijenrode,
knielend voorgesteld. Hij was Heer van Saesveld en Nederhorst, zij de erfdochter
des Heeren van Zuilestein. De hooge heerlijkheid Amerongen werd hem in 1561 in
pandschap opgedragen. Hun kleinzoon Godard en Anna van den Boetselaar hangen
aan wederzij en nevens den schoorsteen, die met een fraai portret van een' ongenoemde
versierd is, de afbeeldingen van prins Willem V en den eersten graaf van Athlone.
Zagen wij in de benedenvertrekken van het kasteel dus reeds menig vorst en edele,
de groote bovenzaal bevat er nog velen. Aan de eene zijde de hooge Heeren van het
huis: Godard, Frederik Christiaan, Frederik Willem en Frederik Christiaan, 1ste, 2de,
3de, en 5de graaf van Athlone en lord Aghrim, de 6de graaf, met hun voorvaderen,
Frederik, Godard en Godard Adriaan van Reede. Daartegenover hunne echtgenooten:
Cornelia van Oostrum, Anna van den Boetselaar, Margaretha Turnor, Ursula
Philippota van Raesfelt, Henriëtte van Nassau Zuilestein,
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Louisa Isabella van Wassenaar Duivenvoorde, Anna Elisabeth van Tuyll van
Serooskerke en Henriëtte Hope, als een koningin in kroningsgewaad. De achterwand
is behangen met de afbeeldingen van Geurt van Reede, zijn huisvrouw Geertruid
van Nyenrode en op één tafereel Adriaan van Reede en Lucia van Goor, zijn ouders.
Twee schoone stukken, z w a n e n van Hondekoeter en een h e r t e j a g t , versieren
bovendien de bovenzaal.
In de overige bovenkamers vinden wij weinig belangrijks meer. Een er van, ‘de
groene kamer,’ heeft een fraai schoorsteenstuk: bloemen van Justus van Huissem.
Een ander heet ‘de koningskamer’ en strekte aan Willem III van Engeland tot
slaapvertrek tijdens een bezoek, dat hij zijn' vriend op diens edele huizinge bragt.
Daar is veel, wat ons boeit en ongemerkt den tijd doet voorbijgaan. Maar om de
wille der merkwaardigheden binnen de statige muren van het kasteel moeten wij
toch het bosch niet vergeten. Ook de kerk eischt nog een deel van onzen tijd. Daarom
slechts een enkele blik in de sierlijk en doelmatig ingerigte stallen en in het pavilloen
bij den ingang van het voorplein, waar in het kantoor van den rentmeester een platte
grond der tuinen van het huis te Zeist is te zien. Vergeet in 't voorbijgaan niet, de
oude kanonnen op te merken, die bij de brug over de buitengracht liggen en een
wapen met vijf aaneengesloten spitsruiten vertoonen. En dan de laan weêr uit, het
dorp door, naar het bosch en den berg.
Een aantal lanen, deels met zware beuken, deels met jong hout, leiden naar den
boschrijken berg. Het schoonste gedeelte ligt in de nabijheid van het B e r g h u i s ,
een logement en uitspanning, die een druk bezoek ontvangt, zooals het
vreemdelingenboek door tal van namen bewijst. Zoolang echter sommigen in
dergelijke boeken inscripties plaatsen, alleen waard om er zoo spoedig mogelijk te
worden uitgescheurd, is 't niet raad-
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zaam de heerenhuizen voor het publiek toegankelijk en daardoor bloot te stellen aan
de ruwe baldadigheid, waarin eenigen onzer landgenooten - niet uit de geringste
standen! - behagen scheppen. De omtrek van het Berghuis verdient ook gezien te
worden. Zoowel onder de zware tamme kastanjes en accacia's bij het huis, als bij de
beukenrij langs den zoom van het bosch, zijn de uitzigten bekoorlijk op de glooijende
hellingen, met hakhout en tabaksvelden, schuren en woningen, op de breede rivier
en op de Betuwe met haar torens. En fraaije punten zijn er ook bij het hardsteenen
gedenkteeken, door A.E.C. gravin douairière van A t h l o n e ter eere van den prins
van Oranje, later koning Willem II, opgerigt, of bij den koepel in het sterrebosch,
waar het hout echter wat te digt is begroeid, of uit de wilde bosschen naar den kant
van Veenendaal, waar uitgestrekte heiden golven en het eenzame, nagenoeg drooge
E g e l m e e r in een dalkom in den zonnegloed sluimert. Maar de schoonste
boschpartijen zijn te vinden achter de herberg, al eischte ook hier de Octoberstorm
van 1881 menig offer. Daar rijzen forsche beuken en sparren op steile hellingen en
langs diepe ravijnen op. Daar slingert zich de weg met zijn woeste sporen onder
krachtige berken en eiken. Daar steken sterke wortels hun ineengeslingerde armen
uit de regte, met grint doorzaaide, met mos en bladeren bedekte kanten. Daar openen
zich hier en daar heerlijke doorzigten in donkere lanen, of op het blaauwe verschiet,
of op het dorp aan den voet van de hoogte. Aan den zoom van dit gedeelte van het
bosch is 't ook een rijk en vrolijk landschap, dat zich voor ons uitbreidt, met
Amerongen op den voorgrond, en daar achter de Betuwe en het Sticht, met de
Doornsche heuvels in de verte. 't Is voor Amerongens inwoners en bezoekers een
groot voorregt, zulk een schoon en door een lommerrijke beukenlaan gemakkelijk
bereikbaar plekje in hun nabijheid te hebben! Het overige deel van het bosch bestaat
vooral uit hakhout, dennenbosschen en regte lanen, met vrij wat jong geboomte; een
rentegevend goed, waaraan met zorg de hand wordt gehouden, zeker wel waard, het
te doorwandelen, maar toch
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uit den aard der zaak daardoor vooreerst nog minder aantrekkelijk voor den
zwerveling, die bij voorkeur wilde boschpartijen en stoute woudreuzen zoekt.
Wij mogen Amerongen niet verlaten, voor dat wij de schoone kerk hebben gezien.
Haar statige toren, van rooden baksteen met witte banden, is een der fraaisten in den
lande en het ruime kerkgebouw zelf is dien toren waardig. Enkele stukken tufsteen
in den muur getuigen van den hoogen ouderdom van het bedehuis, maar het grootste
gedeelte is van nieuwere bouworde. Het koor is behangen met een menigte
rouwwapens der Reedes en Athlones, en boven velen er van prijken nog de helmen
en ijzeren handschoenen, eens gedragen door hen, wier gebeente in den grafkelder
van hun hoog adellijk geslacht werd bijgezet. In een afgesloten zijkapel met ouden
schoorsteenmantel, vinden wij eenige overblijfsels van wat vroeger de kerk versierde
en van den luister der hooge edelen sprak. Half vergane rouwwapens, die geen plaats
meer konden vinden op het koor; een oude geschonden grafzerk, met het beeld eener
vrouw, die lang als drempel heeft gediend; eenige handschoenen en helmen,
waaronder er zijn, goed genoeg bewaard om te worden opgehangen in de vestibule
van het kasteel, waar zij beter op hun plaats zouden zijn dan in een vochtig kastje in
de rommelkamer der kerk.
De oude geschiedenis der heerlijkheid Amerongen is tamelijk ingewikkeld, daar zij
deels den bisschop van Utrecht, deels den domproost toekwam, terwijl het huis
geruimen tijd aan de grafelijkheid van Holland leenroerig was en de voorburgt als
een Gaasbeeks leen werd gehouden. Bovendien werden beide gedeelten vroeger en
later aan verschillende Heeren in pandschap afgestaan en eindelooze oneenigheden
waren 't gevolg daarvan.
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Ook waren de heerlijke regten en het kasteel op verre na niet altijd in dezelfde handen.
De burgt, die tot de oudsten van het Sticht gerekend werd, behoorde lang aan het
geslacht B o r r e v a n A m e r o n g e n en ging in 1425 over aan de van H e m e r t s .
Godard van Reede kocht het omstreeks 1557 en verkreeg eenige jaren later ook de
halve heerlijkheid in pandschap. Zijn tweede zoon Frederik werd eigenaar, na hevige
processen met zijn' ouderen broeder. Ook omtrent de heerlijkheid Zuilestein, het
erfgoed zijner moeder, had hij hoogloopende geschillen met den Heer v a n
R e n e s s e , aan wien zijn zuster A l e i d , weduwe van den kolonel W i n g f i e l d ,
haar verkocht had. Tijdens het bestuur van Frederiks zoon en leenvolger Godard
hadden de Staten van Utrecht, gedurende de jaren 1615 tot '29, het pandschap gelost.
Zijn zoon Godard Adriaan ontving in 1676, als erkenning zijner groote verdiensten,
het volle en het vrije bezit der hooge heerlijkheid, waarvan het bewijs hem werd
aangeboden in een gouden doos, van buiten met het wapen van Utrecht, van binnen
met die van Reede en Amerongen versierd, thans nog op het huis berustend. Met
groote plegtigheid werd de eerste graaf van Athlone in 1692 na zijn' terugkeer uit
Engeland als Heer gehuldigd. En nog is de zilver-vergulde schotel bewaard, waarop,
volgens het inschrift, Henriëtte van Nassau, gravin douairière van Athlone, in Junij
1742 de sleutels en het regt van eigendom van Amerongen aan haren zoon overgaf.
Met den negenden graaf stierf de mannelijke lijn in 1844 uit. Wijlen de graaf van
Aldenburg Bentinck, wiens moeder een dochter was van den vijfden graaf, verkreeg
Middachten, en thans is ook Amerongen uit het geslacht der Reedes in dat van
Bentinck overgegaan. Geen beter plaats, om van Lenneps P l e e g z o o n te lezen,
dan Amerongen. Dit dorp en zijn omtrek heeft blijkbaar den geestigen schrijver voor
oogen gestaan, toen hij het leven op ‘Sonheuvel’ beschreef. Ook eenige historische
personen komen er in voor, maar om een geschiedenis der Reedes was het hem niet
te doen.
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Aan de heerlijkheid Amerongen grenst die van Zuilestein, eertijds de helft van het
gerigt van Amerongen, aan den domproost behoorend. Oorspronkelijk schijnt zij een
bezitting te zijn geweest der magtige familie van Z u i j l e n , die in het Sticht zoo rijk
gegoed was en waarvan met name de tak der A b c o u d e s in dezen omtrek tal van
heerlijkheden in eigendom had, deels als Gaasbeeksche leenen later aan den bisschop
vervallen, deels door afstammelingen uit zijtakken of door bastaardij bezeten. Gijsbert
van Abcoude, evenals zijn zoon Zweder en zijn kleinzoon Gijsbrecht, hadden er in
de 13de en 14de eeuw regten en eigendommen. De eerste bekende Heeren van
Zuilestein waren uit het geslacht van Zuijlen en klimmen op tot het begin der 14de
eeuw. Na eenige jaren aan Dirk van Bevervoorde behoord te hebben, kwam het
kasteel in 1502 aan de Heeren van S e l d e n e c k en in 1549 aan E r n s t v a n
N i j e n r o d e . Diens erfdochter bragt het aan G o d a r d v a n R e e d e , na wiens
dood zijn dochter A l e i d , met den kolonel Wingfield gehuwd, het heeft bezeten.
Om een einde te maken aan de processen er over gevoerd, kocht prins F r e d e r i k
H e n d r i k het huis in 1630. Hem werd tevens de hooge heerlijkheid opgedragen,
twee jaar later met die van L e e r s u m vereenigd en vergroot. Hij liet het huis prachtig
herbouwen, met den schoonen hoogen toren, met de hangtorentjes op de hoeken en
de zittende leeuwen op de toppen der trapgevels, zooals zij nog gedeeltelijk zijn
bewaard. Maar het jaartal 1555 boven de voordeur wijst er op, dat een deel van het
slot van ouder dagteekening moet zijn, uit den tijd toen Ernst van Nijenrode 't bezat.
Van den burgt, waarop Frederik van Baden in 1509, evenals op dien van Amerongen,
een sterke bezetting had gelegd, zal in het tegenwoordige muurwerk wel niet veel
meer over zijn. 't Is nog een aanzienlijk huis, dat met zijn door vazen gekroonde
tuinmuren en zijn poort een deftig geheel uitmaakt, maar een groot deel van de
gebouwen aan den buitenhof is gesloopt en de eertijds prachtige brug heeft veel
verloren van zijn steenen versieringen. Rondom een zeer groote vestibule, waar de
portretten hangen van F r e d e r i k v a n N a s s a u - Z u i l e s t e i n en zijn' zoon,
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den eersten graaf van Rochfort, zijn de benedenkamers gebouwd, terwijl uit het
voorhuis, onmiddellijk naast den ingang, een trap naar de bovenzaal en de daaromheen
liggende vertrekken leidt. Hier is een afbeelding van koningin Maria bewaard. Behalve
een fraai koperen deurslot met de gekroonde letters W.R. (William Rex) is er niets
merkwaardigs meer op het huis, dat na het uitsterven der graven van Rochfort, in
1830 aan den laatsten graaf van Athlone en na den vroegen dood van dien 22jarigen
edelman aan zijn zuster lady E l i s a b e t h , de tegenwoordige eigenaresse, kwam.
Prins Frederik Hendrik schonk het huis en de heerlijkheid nog bij zijn leven aan
zijn' natuurlijken zoon Frederik, die reeds geruimen tijd vóór zijn huwelijk met
Amalia van Solms geboren moet zijn geweest. De wakkere ‘Zuilestein’, een' tijd
lang goeverneur van zijn' neef prins Willem, stierf den heldendood bij de verdediging
van de G r e v e n b r u g bij Woerden in het noodlottig jaar 1672. De vijand zond uit
eerbied voor zijn' moed het lijk aan den prins, die het in de kerk van Leersum begraven
liet. Vruchteloos zou men daar echter naar eenige herinnering aan den vriend en
krijgsoverste van ‘koning Willem’ zoeken. Frederiks zoon Willem verwief den titel
van g r a a f v a n R o c h f o r t om zijn dapperheid in den slag van Landen, in 1693.
Hem vooral heeft Leersum veel te danken. De derde Heer van Zuilestein, tweede
graaf van Rochfort, sneuvelde in 1710 in Spanje, en de heerlijkheid kwam aan zijn'
broeder, den Heer van Wa i j e s t e i n , wiens afstammelingen meest in Engeland hun
verblijf hielden.
Zuilestein heeft fraaije bosschen en statige beukenlanen. Wij mogen er ons echter
niet te lang ophouden, want het station Driebergen ligt nog op grooten afstand en de
stoomtram rijdt nog niet naar Doorn. Zullen wij van den Wijkschen wagen, die ten
vijf uur dat dorp doorrijdt, gebruik maken om den ons reeds bekenden weg te bekorten,
dan kunnen wij niet veel tijd ver-
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liezen. Alleen van verre kunnen wij dan het schoone huis B r o e k h u i z e n zien, aan
het einde der lange, breede laan, die door de bosschen heen regt op de oude
ridderhofstad aanloopt. Wie niet aan het uur gebonden is, beklaagt zich den omweg,
langs het huis met zijn prachtig bordes en door het zware hout niet. Welligt heeft hij
ook gelegenheid zich te overtuigen, of de doopvont uit de Darthuizer kapel nog altijd
achter de oranjerie is te vinden. Misschien stijgt hij ook op naar het witte monument
op den heuvel, naar
‘Nellesteins gepleisterd graf.’
En zeker bezoekt hij de welbekende herberg op den Darthuizerberg, waar het uitzigt
zoo rijk is over bosch en heide, maar waar in de laatste jaren toch wat te veel hout
is gevallen.
Van het eertijds vermaarde landgoed d e H o o g s t r a a t vindt hij niets dan eenige
bosschen, de palen met den naam en de plaats van het huis. Over 't algemeen is de
weg van L e e r s u m naar D o o r n niet onaangenaam, vooral niet, als men gedurig
wat ter zijde kan afwijken, maar in schoonheid en belangrijkheid moet hij toch
onderdoen voor menig anderen, waarop bij dit ons uitstapje onze voeten stonden. En
onwelkom is 't ons niet, wanneer wij in een der logementen van Doorn voorloopig
den wandelstaf neêrleggen. Was onze togt ditmaal meer aan geschiedenis en oudheid
dan aan natuurgenot gewijd, aan natuurschoon was hij toch geenszins arm, en
belangrijk was hij om wat uit ouden tijd ons oog mogt voorbijgaan.
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Aanteekeningen.
Als Heeren van S t e r k e n b u r g worden genoemd:
G i j s b e r t , tweede zoon van Ernst van Wulven.
E r n s t ca. 1250.
H e n d r i k genoemd in 1307.
G i j s b e r t genoemd in 1323.
E r n s t , beleend in 1402 (Dirk van S. wordt in 1405 genoemd als helper van
Willem V voor Hagestein).
E r n s t beleend 1418.
C a t h a r i n a beleend 4 Oct. 1456.
Wo u t e r v a n I J z e n d o o r u beleend 9 Oct. 1473.
E r n s t zijn broeder, 20 Maart 1483.
A n t o n y beleend 21 Febr. 1539.
R e i n i e r v a n A e s w i j n , Heer van Brakel, beleend 9 April 1565, gehuwd
met Machteld van IJzendoorn.
A n t o n y v a n A e s w i j n . (Hij kon in 1618 geen zitting nemen in de
ridderschap van Utrecht, tenzij hij renuncieerde van den eed, aan den lande van
Gelder gedaan. B i j d r a g e n e n M e d e d e e l i n g e n v a n h e t h i s t . g e n .
t e U t r e c h t , 5de deel, bl. 35.) Kinderloos gestorven 1646.
A n t o n y v a n A e s w i j n , zoon van zijn broeder Eustatius, vermoord 6 Junij
1647.
Zijn dochter Antonette trouwt 1666 G i j s b e r t v a n M a t e n e s s e .
F l o r e n t i n a v a n M a t e n e s s e , geh. met J o h a n v a n H a r d e n b r o e k ,
beleend 27 Oct. 1681. Hij overleed 1695. Zij verkocht in 1725 Sterkenburg aan
C a t h a r i n a v a n H e u s d e n wed. J o h . F r . d e M a m u c h e t ten behoeve
van haar zoon J o h . F r e d e r i k .
J o h a n n a C a t h a r i n a d e M a m u c h e t , echtgenoote van J a n J a c o b
v a n We s t r e n e n 1741.
J a n J a c o b v a n We s t r e n e n Jr. 1793.
J a n J a c o b v . We s t r e n e n 1817.
P i e t e r A n t o n i e H i n l o p e n 1829.
K a r e l J o h a n F r e d e r i k C o r n e l i s K n e p p e l h o u t 1847.
Vg. ook K r o n i j k v a n ' t h i s t . g e n . te Utrecht, jg. 7 bl. 72. e.v.
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Als Heeren van H a r d e n b r o e k komen voor:
G i j s b e r t I, zoon van Ernst van Wulven, neef van Gijsbert van Sterkenburg,
bouwt omstreeks 1260 het huis Hardenbroek, tr. Catharina van Sterkenburg.
G i j s b e r t II beleend 1280, tr. Johanna d. van Gerrit van Woerden en Ada van
Boekhorst, sterft 1300.
G i j s b e r t III, tr. Agnes van Lichtenberg, d. van Jacob, Heer van Rijnauwe.
Hij leeft nog in 1338.
G i j s b e r t IV, tr. 1o. Hase van Naaldwijk, wed. van Simon van Teylingen, 2o.
Jutte van Raaphorst.
G i j s b e r t V beleend 1400, tr. 1o. Johanna van Limbeek, 2o. (1434) Johanna
van Zuijlen van Natewisch.
G i j s b e r t VI, tr. 1465 Elisabeth van Tiel.
J o h a n , beleend 1474, tr. Hadewich van Zuijlen van Nijevelt, sterft 1505 (van
hem is een portret, geteekend J. van Zulen. De portretschilder J. van Zuylen
leefde echter, volgens Kramm, in de 17de eeuw.)
G i j s b e r t VII, tr. 1o. Mechteld van Buren en 2o. Mechteld van Raaphorst,
sterft 1532. (portret).
J o o s t , tr. 1o. Josina van Parijs van Zuidoort (van beiden portret.) 2o. Lucie van
Schoonenburg.
G i j s b e r t VII beleend 1559, tr. Willemina van Heumen. (Van beiden portret.)
Van zijn tweeden zoon G i j s b e r t stammen de tegenwoordige Heeren van
Hardenbroek af. De meeste portretten zijn van zijn nakomelingen, hun
echtgenooten en familieleden.
J o a c h i m beleend 1585, tr. Johanna van Heerjansdam (van beiden portret),
sterft 1605.
P e t e r beleend 1609, tr. Agnes van Hanxelaar, volgens overlevering een
geschaakte non. Zijn huwelijk werd in 1628 ingezegend door den predikant van
Neerlangbroek, later nog eens, in 1633, te Luik door Pieter Aloysius, bisschop
van Tricarien. (Van hem is een portret).
H e r m a n P i e t e r sterft ongehuwd 1662.
H e n d r i k G i j s b e r t , zoon van Gijsbert den broeder van Joachim, en van
Agnes van Varick (van dezen zijn portretten). Hij verkoopt Hardenbroek in
1686 aan C o r n e l i s A e r t s v a n J u c h e m .
A d r i a a n v a n R o s s u m beleend 1686.
P i e t e r G o d a r d v a n R o s s u m beleend 1687.
W i l l e m K e r k r i n c k 1733.
J o h a n G e o r g e v a n R a e s f e l d , hertrouwd met diens weduwe
A l l e g o n d a M o e i j a a r t , verkoopt H. in 1748 aan
J o h a n A d o l f baron van H a r d e n b r o e k : tr. 1o. Susanna van Slinge-
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land, 2o. Susanne Civile d'Aumale, (van hem en van de laatste vrouw zijn
portretten).
G i j s b e r t C a r e l D u c o beleend 1791, tr. Reinarda van de Glind (van hen
portretten).
J o h a n A d o l f , Heer van Hardenbroek, in 1851 (portret). Hij verkoopt
Hardenbroek in 1860 aan zijn' broeder, den tegenwoordigen Heer
Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek,
destijds Heer van Bergestein.
De catalogus der portretten, voor genealogie van belang, zou in de Heraldieke
Bibliotheek niet misplaatst zijn.
Over Hardenbroek is vooral te vergelijken het opstel van (W.) v. (an) P(utten),
indertijd goeverneur van den tegenwoordigen Heer, Utrecht bij v a n d e r
M o n d e 1843. Van zijn hand is ook de catalogus, die wat zou moeten worden
bijgewerkt.
Iets naders over het archief van Hardenbroek is te vinden K r o n i j k v a n ' t
h i s t . g e n . jaarg. 5, bl. 416 en jg. 8, bl. 75, 194, 302. In de Kronijk jg. 22, bl.
413 e.v. vindt men 't verhoor van Daniël Witsius.

De eigenaars der overige ridderhofsteden aan de Wetering zijn te vinden in den
Te g e n w. S t a a t v a n U t r e c h t .
De oudheden bij Wijk gevonden, zijn vooral beschreven door dr. Janssen,
O u d h e i d k . M e d e d e e l i n g e n , stuk 1 en 2. Vg. ook de opstellen van ds. van
der Veur in den Utr. Alm. van 1843 en 1847, Hofdijk o n s Vo o r g e s l a c h t , 2de
deel, bl. 44 e.v..
Over Duurstede: Bolhuis, de N o o r m a n n e n ; Asch van Wijk,
H a n d e l s v e r k e e r enz.; Kok, Wo o r d e n b o e k , Rademaker K a b i n e t enz.; v.
Lennep en Hofdijk Vo o r n a m e K a s t e e l e n ; U t r . Vo l k s a l m a n a k 1847
en '48. De inventaris is opgenomen M a t t h a e i A n a l e c t a , Deel 1, waar ook te
vinden is de geschiedenis der Brederodes. Vg. omtrent hun gevangenschap ook
K r o n i j k H i s t . g e n . jg. 8, bl. 194 en de K r o n i j k van A r e n t t o B o c o p ,
bl. 722 e.v.; omtrent Jan v. Brederode dezelfde K r o n i j k bl. 475. Het dagboek van
Herbaren van Aemstel is opgenomen B i j d r . e n M e d . jg. 5, bl. 328 e.v. De
verloting A r c h i e f v o o r k u n s t g e s c h i e d e n i s , 2de deel.
Frederik van Badens verblijf op Duurstede is na te gaan in 't archief der 5 kapittels,
(K r o n i j k jaarg. 2.) Daar komt ook bl. 226 voor, dat Wil-
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lem van den Berg, Heer van Bijland en Frederik, Heer van Hedel, in 1507 verzoeken,
om met Abcoude, Duurstede en Wijk beleend te worden, gelijk wijlen hun vader.
Dit is mij niet duidelijk. Hun oom Ludolf Heer van Hedel had processen met Walraven
van Brederode over een rente uit de erfenis van Jacob van Gaesbeek (Nijhoff's
B i j d r a g e n , deel 5, bl. 8); maar uit het archief van 's Heerenberg, aldaar beschreven,
blijkt van een beleening van hun' vader met Abcoude enz. niets.
De Gaesbeeks leefden voort door een natuurlijken zoon van Heer Jacob, Z w e d e r
genoemd. Hij voerde als wapen drie roode horens op goud (volgens mededeeling
van den archivarius Muller). Uit dit geslacht was waarschijnlijk ‘die here van
Gaesbeeck’, die in 1536, vermoedelijk door huwelijk, Beverweerd bezat. Van de
HH. J.F. Croockewit en V. de Stuers ontving ik vele inlichtingen. De eerste deelde
mij nog mede, dat de stedelijke raad van Wijk den aftrekkenden Franschen
commandant als blijk van tevredenheid een stuk fijn liunen van ƒ 50 vereerde.
Dezelfde gaf voor eenigen tijd een plaat uit, op steen geteekend door Schipperus,
met afbeeldingen van Duurstede. In ‘Eigen Haard’ van Nov. 1882 komt een plaat
voor, met bijgevoegd artikel. De houten gildebeker is beschreven en afgebeeld O u d e
T i j d 1873, bl. 74.
Over moeijelijkheden met het timmermansgilde wordt gehandeld ald. 209.
Wie een geschiedenis van Wijk beschrijft, vindt o.a. bijzonderheden uit de jaren
1783-1787 in E e n v r e e d z a m e c o m m u n e van den Heer Croockewit, uitgegeven
in 1878.
Van het legaat tot herbouw van de kerk wordt gesproken K r o n i j k jg. 2, bl. 141
(22 Junij).
Heer Gijsbert gaf in 1300 aan Wijk ‘al sulke vrijheit als een Eersame vader ende
Here, heer Johan van Nassouwen enz. verleent had Heren Zweder onsen vader.’ Deze
was vóór hem Heer van Wijk geweest. In 1272 wordt genoemd H a v e z e , ridder
van Wijk, die aan zijn gemalin Sofia eenige goederen onder Kothen gaf. (Kronijk
12de jg. 167). Was hij welligt vóór Zweder Heer van Wijk? Jammer dat zijn zegel
niet wordt beschreven.
Omtrent Amerongen ontving ik veel inlichtingen van den tegenwoordigen eigenaar.
Een en ander over de geschiedenis werd geplaatst in d e A m e r o n g s c h e
C o u r a n t van 14 Aug. 1879 (ook voor Middachten van belang).
Vg. ook G e l d . Vo l k s a l m a n a k 1874 en '75 en het artikel in dien jaargang
over Middachten.
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Mr. E. Booth verhaalt in zijn dagelijksche aanteekeningen gehouden in 1672 en '73,
(B e r i g t e n v a n h e t H i s t . g e n . , deel 6, 2de stuk bl. 90) dat de intendant Robert
van de vrouw van Amerongen 3000 gulden als brandschatting had geëischt, maar
dat deze maar 2000 wilde geven, terwijl de boeren te Amerongen 5000 hadden
aangeboden, als het gespaard werd.
Betreffende Zuilestein is te vergelijken de U t r . A l m a n a k van 1840 en 1846
en omtrent F r e d e r i k v a n N a s s a u : Kronijk jg. 10, bl. 27 e.v., N a v o r s c h e r
1868, bl. 240 e.v. (uiteenloopende berigten aangaande zijn' dood.
Bij Leersum moeten nog vele grafheuvels in de heide liggen. De heer V.F.J.
Boonacker, schrijver van het belangrijke opstel in den U t r . A l m a n a k voor 1846,
verhaalt, dat hij in 1842, met de predikanten Moll en Berns, sommigen er van
onderzocht heeft en er urnen, houtskool en verbrande beenderen vond. Een dier urnen
was in zijn bezit, een andere in dat van den heer Moll, later hoogleeraar te Amsterdam.
Over Broekhuizen, een Gaesbeeks leen, is te vergelijken Van der Aa: A a r d r i j k s k .
w o o r d e n b o e k . Over Darthuizen en de kapel aldaar, het artikel over Zuilestein
(U t r . A l m . 1846.) De geheele door ons bezochte landstreek is beschreven door
Christemeijer: h e t l u s t o o r d t u s s c h e n A m s t e l e n G r e b b e , 1837 (dus
wat verouderd, maar toch nog bruikbaar.)
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In de Betuwe. - Twee oude graafschappen.
Een land voor wandelaars is de Betuwe niet. Dat wil niet zeggen, dat er geen liefelijke
rivier- en landgezigten zijn te genieten op haar hooge dijken, dat er geen vriendelijke
partijen zijn bij haar bloeijende dorpen, dat haar grintwegen en voetpaden niet vaak
bevallig tusschen de rijke bouwvelden slingeren. Maar over 't algemeen is de
landstreek vlak en open, gelijk zich op den vruchtbaren kleigrond verwachten laat.
Veel afwisseling is er niet, al is er natuurlijk telkens verschil in de afzonderlijke
tafereelen. Het lommer is er schaarsch, al ontbreekt het houtgewas bij de dorpen en
romdom de hofsteden niet. Wie er wonen of geruimen tijd vertoeven, vinden in hun'
omtrek wel liefelijke en schilderachtige landschappen, maar de vreemdeling, die in
betrekkelijk korten tijd een deel der uitgestrekte Betuwe wil leeren kennen, heeft
zich voor te bereiden op groote afstanden en op lijnregte of uitermate kronkelende
wegen, die door hun eentoonigheid vervelen, of door hun ontelbare bogten het geduld
op zware proef stellen. Daarbij komt, dat de waarde van den bodem reeds sedert
geruimen tijd tal van buitenplaatsen in bouwland deed veranderen en tengevolge
daarvan de rijken en aanzienlijken weinig opgewektheid meer hebben, den zomer
door
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te brengen in een ontluisterde landstreek. Komt 'een heerenhuizinge met haar bosschen
onder den hamer, dan is er alle kans, dat het huis gesloopt, het hout geveld wordt.
Men reist in het schoone jaargetijde, of men kiest zich een buitenverblijf in rijker
door de natuur bevoorregt, in meer door de mode begunstigd oord. Ook in de laatste
jaren verdween om die reden reeds menig prachtige of sierlijke lusthof en zeldzaam
worden de landkasteelen, waaraan herinneringen zijn verbonden en in wier nabijheid
nog het oude, eerwaardige hout - de lust des wandelaars - is gespaard. De Betuwe is
geen land om te wandelen, maar om te loopen.
Tijdens ons vertoef te W i j k b i j D u u r s t e d e willen wij de gelegenheid niet
verzuimen, om ook een gewest te leeren kennen, dat nog zooveel belangrijke
overblijfsels uit de oudheid, gepaard met eigenaardige schoonheden van het landschap,
bezit als het gedeelte der Betuwe aan de overzijde der Lek. Wij willen de oude
graafschappen K u i l e n b u r g en B u r e n bezoeken, de nog gespaarde kasteelen te
Z o e l e n en te E c h t e l d bezien; wij willen eenigen der welvarende en ten deele
ook om hun geschiedenis merkwaardige dorpen in dien omtrek in oogenschouw
nemen; wij willen het Betuwsche landschap doorkruisen. Maar om den dag, dien wij
er aan wijden kunnen, zoo goed mogelijk te besteden, verkiezen wij ditmaal een ligt
tentwagentje boven de vervoermiddelen, door de natuur den mensch geschonken,
en de wandeltogt wordt door een' rijtoer afgewisseld. Te wenschelijker is die
maatregel, omdat de grillige zomer van 1882 ons dreigt met windvlagen en
regenbuijen, op de onbeschutte dijken en de open landwegen voor den voetganger
weinig begeerlijk. Een kloeke dagmarsch onder een paraplui tegen den wind in heeft
in de Betuwe niet veel aantrekkelijks!
Reeds vroeg komt het rijtuig voor. Onze vriendelijke gastheer en gids in Wijk, de
heer C r o o c k e w i t , schenkt ons ook
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thans zijn geleide, om ons te dienen met zijn plaatselijke kennis, al heeft de
morgenstond heden geen goud in den mond. Graauw is de hemel, een tergende
motregen hult alles in vochtige nevelen, koud en grijs stroomt de rivier, naauwelijks
teekenen zich aan den overkant de flaauwe onbestemde lijnen van den dijk en het
boomgewas af. De wielen knarsen in het vochtige grint van den veerweg en guur is
het op de natte, slijkerige pont, die met ons overgiert, terwijl de golven klotsen tegen
zijn boord en de gespannen ketting trilt door de kracht van den stroom. Niet veel
herbergzamer is 't op den Betuwschen oever. Het wachthuisje glimt van den regen.
Doorweekt is de weg, waarlangs wij den dijk bestijgen, door den breeden uiterwaard
met zijn wilgen en rietpollen en waterplassen. De wind is opgestoken, de scherpe
regen snijdt in het aangezigt, telkens vormen zich stroompjes in de plooijen van het
voetkleed, die straks als watervalletjes naar beneden storten. Wij zijn regtsaf den
dijk opgegaan, langs de laatste huizen van R i j s w i j k . De kom van het dorp laten
wij links liggen. Als wij terugkomen hopen wij het merkwaardige er van onder wat
gunstiger omstandigheden te zien. Wij wanhopen nog niet. Daar zijn teekenen in de
lucht, die beterschap voorspellen en durven wij ons niet vleijen met het vooruitzigt
op een' onverdeeld schoonen dag, tusschen de buijen zal de zon toch nog wel eens
doorbreken. Zooveel zien wij wel, dat de hooge, smalle dijk door een rijk en schoon
landschap voert. Krachtig groeit het geboomte, kloek en forsch wast het koren op
het veld, welig zijn hagen en boomgaarden, welvarend de hofsteden, waarheen de
afwegen leiden, schilderachtig de rieten daken van schuren en hutten en fraai de
gezigten op de rivier, die daar ginds langs de vette weiden en hooilanden stroomt.
Bij vriendelijken zonneschijn op een' helderen zomermorgen moet het hier heerlijk
zijn en opwekkend de weelde van het vruchtbaar oord! De slingerende weg brengt
ons reeds spoedig in de nabijheid van het dorpje R a v e n s w a a i , dat zoowel uit de
Betuwe als van den overkant overal herkenbaar is door zijn digte, scherp afgesneden
boomgroep met het torenspitsje daarboven, als een rotsachtig eiland in zee oprijzend
uit de vlakte. Op tamelijken
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afstand is ook reeds zijn witte pastorie zigtbaar, helder afstekend tegen den groenen
achtergrond. De meeste huizen liggen langs den dijk, maar ook enkelen, nevens de
kerk, benedensdijks. Veel zijn er niet; grootendeels zijn 't verspreide boerderijen,
waar de gemeentenaren wonen. Merkwaardigheden worden er niet gevonden. De in
1644 gebouwde kerk heeft niets opmerkelijks en de heerenhuizen, die er eertijds
prijkten, zijn verdwenen. Men zegt, dat hier de Romeinsche legerplaats C a r v o
gelegen heeft. Voor 't eerst komt de naam voor in 1139, toen bisschop Andries van
Cuijck de novale tienden - de tienden der nieuw ontgonnen landen - tusschen Maurik,
Rijswijk, Ravenswaai en Zoelen aan het kapittel van O u d m u n s t e r schonk.
In 1220 leefde A l a r d u s v a n R a v e n s w a d e en in 1273 worden J o h a n en
S u r m o n d v a n R a v e n s w a d e , ridders, vermeld als bezitters van landgoederen
in den omtrek van Beusichem. Deze Heeren zullen er welligt een huis hebben gehad,
maar het sterke slot, dat eenmaal in de nabijheid van het dorp, de Betuwe tegen
Holland en het Sticht moest helpen beveiligen, schijnt van later dagteekening te zijn
geweest, toen Ravenswaai geen eigen Heeren meer had. Hertog Reinoud IV bouwde
er in 1415 een' vasten burgt, die bijna een eeuw lang goede diensten bewees, maar
in 1506 door de Bourgondiërs onder F l o r i s v a n E g m o n d met grof geschut in
puin geschoten en vermeesterd werd. Ter plaatse waar 't slot gestaan heeft, aan den
weg naar Zoelmond, ligt thans de huizinge h e t B l o k h u i s . Ook de hofstede d e
S t e e n e n K a m e r , met haar iepenlaan en haar boschje, wordt als een oud kasteel
beschouwd, evenals M u i s w i n k e l , waar men nog oude muren en kelders vindt.
En 't is nog niet vele jaren geleden, sedert het prachtige V r e d e n s t e i n werd
gesloopt. Daar ginds in het veld rijzen nog de hooge populieren op, die aan den
ingang der aanzienlijke buitenplaats stonden. Overigens is alles bouwland geworden.
Graaf V i n c e n t v a n M e u r s verkocht het in 1454 aan W i l l e m v a n E g m o n d .
Zoo kwam het onder Buren. Prins Willem van Oranje, door zijn huwelijk met Anna
van Egmond ook Heer van Vredenstein geworden, schonk het kasteel met de
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daaronder behoorende landerijen aan den drost van Buren, F i l i p s v a n S t e e l a n d ,
uit wiens geslacht het in 1711 door een erfdochter aan de baronnen v a n B r a k e l l
kwam. In 1630 was het, blijkens de afbeelding bij R a d e m a k e r , een deftig, maar
wat stijf gebouw, waarvan althans de voorgevel tamelijk nieuw schijnt. De vierkante
toren op zijde mag van wat hooger ouderdom zijn. Dit huis werd in 1808 gesloopt
en door een kostbaar gesticht vervangen, dat met zijn tuinen en bosschen de roem
van den omtrek was. Droevige verhalen zijn in omloop omtrent hetgeen op dit huis
is geschied. 't Werd verlaten, verkocht, gesloopt. De bosschen vielen onder den bijl,
en van al zijn heerlijkheid bleef niets dan de herinnering over.
Bij Ravenswaai loopen wegen van den dijk naar beneden, in de rigting van
Zoelmond en Beusichem en naar Buren. De torens der beide eerstgenoemde dorpen
zien wij op niet grooten afstand boven de korenvelden oprijzen en duidelijk is ook
de lange laan en het kasteelbosch van Buren te onderscheiden. Men ziet ver op een'
Betuwschen dijk en eer gij een of andere plaats bereikt, hebt gij haar reeds lang van
verschillende kanten zien liggen. Verrassingen worden u niet veel bereid, tenzij dan
deze, dat het toch nog zoo lang kan duren, eer gij den toren in de huizengroep hebt
bereikt, die u zoo nabij scheen. Trouwens, wij hebben den omweg over Kuilenburg
te maken en wij verwachten dus ook niet, reeds spoedig bij eigen aanschouwing die
dorpen en die boomenreeksen te leeren kennen.
Weldra hebben wij het oud Geldersch grondgebied verlaten. Ravenswaai was een
grensplaats. Bij den landvrede, in 1359 tusschen Gelder en Kleef gesloten, werd
bepaald, dat de gemaakte overeenkomst gelden zou binnen de lijn, o.a. loopende van
Bommeler- en Tielerwaard tot Ravenswade en van daar langs den Rijn opwaarts tot
de Grebbe boven Rhenen. Daar buiten lagen de van Gelder onafhankelijke
heerlijkheden B u r e n en C u l e m b o r g . En Beusichem, dat niet ver van den dijk
te midden zijner bouwakkers ligt, was destijds Burensch terrein. - Het welbekende
B e u s i c h e m s c h e v e e r zien wij daar ginds aan de Lek, met
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de hooge boomgroepen bij de kloeke hofstede aan het einde van den grintweg, die
bij de groote witte herberg zich van den dijk afwendt. 't Vormt alles te zamen een
van die liefelijke landschappen, waaraan onze rivierdijken zoo rijk zijn. Zelfs in het
sombere licht van dezen morgen trekt het de aandacht door zijn fraaije lijnen en
afwisselende tinten, en als nu bovendien de zon er haar' opwekkenden glans over
uitstort, dan is 't hier een plekje, dat een' weldadigen indruk moet achterlaten. Ook
de bekoring der poëzy ontbreekt hier niet. In het jaar 1304 - zoo verhaalt de legende
- kwamen aan den Stichtschen oever de edele Heeren J a n v a n R e n e s s e , A r e n t
v a n B e n s c o p , J a n v a n d e r L e d e en eenige anderen, medepligtig aan den
moord van graaf Floris. Uit Utrecht waren zij verjaagd en aan de overzijde der Lek
wilden zij veiligheid zoeken. 't Was den Heer van Renesse voorspeld, dat het hem
noodlottig zou zijn, als er een zwart paard was in de pont, waarmede hij de rivier
overstak. Zorgvuldig is er dan ook voor gewaakt, dat er geen ros van die kleur met
vriend of dienaar worde ingescheept. Maar zie, als zij midden in den stroom zijn,
dan komt er op eens uit de golven een ontzettend groote zwarte hengst te voorschijn.
Hij springt in de pont en de sombere profetie wordt vervuld. Het vaartuig slaat om
en na wanhopige worsteling met den dood vinden allen in de felbewogen wateren
der rivier hun graf. De nuchtere geschiedenis weet alleen, dat deze edelen door het
omslaan van de pont verdronken, maar het volk zag er de geregte straf in voor het
gepleegde kwaad en sprak in de legende de waarheid uit, dat geen overleg en beleid
den misdadiger beveiligt, als het uur der vergelding is gekomen.
Toen de spoorbaan Utrecht en 's Hertogenbosch nog niet verbond, was het
Beusichemsche veer de plaats, waar de rijtuigen en postwagens tusschen die beide
hoofdsteden de Lek overstaken. En al is die drukte belangrijk verminderd, nog steeds
is 't verkeer er levendig, vooral als 't Beusichemsche paardenmarkt is.
Nog eenigen tijd houden wij den open dijk en dan slaan
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wij links af, een hoogopgesnoeide eikenlaan in, langs weiden, boerderijen en akkers.
Wij zijn in de boomrijke vlakte, waar het landschap een gansch ander karakter vertoont
dan op den hoogen dijk. De ruime uitzigten zijn verdwenen, al gaat ook hier en daar
het oog over groote bebouwde velden. Lange lanen doorkruisen de bouw- en
weilanden en eigenaardig zijn de groote vierkante kampen, door peppels of iepen
omringd. Het duurt tamelijk lang, eer wij boven een dier boomenreeksen voor ons
den stompen toren van Kuilenburg zien uitsteken, want de stad ligt op vrij grooten
afstand van den dijk. Maar na eenigen tijd rijdens komen toch haar huizen in 't gezigt,
opduikend uit een' wal van groen, met verscheidene torens van haar kerken, haar
raadhuis en haar seminarie.
De slottorens missen wij. Waren zij niet tot den grond toe gesloopt, wij zouden
hen ook aan deze zijde der stad hebben zien oprijzen. Want als wij de dwarslaan
langs de voormalige stedemuur uit zijn en een soort van plein met kloeke boomen
achter ons hebben, dan vinden wij aan onze regterhand een buitenplaats met grachten
en waterpartijen, vlak bij den ingang der straat. Er is tegenwoordig niets meer, wat
aan den voormaligen toestand herinnert. De aanleg is modern, evenals het huis en
wie het niet weet, zoekt hier de plaats waar het slot gestaan heeft, niet. Te eer is
vergissing mogelijk, omdat ook in de stad zelve, niet ver van de markt, een uitgestrekt
terrein, met overblijfsels van oude muren en grachten, als ‘h e t H o f ’ wordt
aangewezen. Dit was intusschen ‘het nieuwe hof’, sedert de graaf van Kuilenburg,
G e o r g e F r e d e r i k v a n Wa l d e c k , in 1677 zijn woonplaats uit het jammerlijk
geschonden kasteel naar het voormalige klooster M a r i ë n k r o o n had overgebragt.
Het oude kasteel lag hier, bij den ingang der stad. Het alleroudste was ook dit slot
niet. Heer H u i b e r t , volgens sommigen de tweede van dien naam, de derde Heer,
de eerste, die met zekerheid in betrekking met Kuilenburg in de oorkonden voorkomt,
had in 1271 aan de Westzijde, naar den kant van Golverdingen, ‘een Sael getimmerd’,
welk huis hij in 1281 van
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den leenpligt aan de proostdij van S, Salvator vrijde en aan den graaf van Gelder
opdroeg, om het van hem ten Zutfenschen regte te houden. 't Is niet gemakkelijk, in
den doolhof der oude berigten den draad te vinden, maar het schijnt dat Heer Jan van
Culemborg omstreeks 1350 aan de Oostzijde der stad een' nieuwen burgt heeft
gebouwd. Hij begon met ‘de Sael’, het eigenlijke hoofdgebouw, waarom de kleinere
vertrekken voor den Heer en zijn gezin waren gelegen. Het losgeld, van eenige
Utrechtsche burgers ontvangen, werd gebruikt tot de stichting van een' zwaren
vierkanten toren, ter linkerzijde van de brug en aan de zaal verbonden. Met een kloek
rondeel, regts van den ingang, werd het slot versterkt. Zijn broeder G e r a r d , die
hem in 1377 opvolgde, versierde het huis met den hoogen ronden toren - ‘d e w i t t e
t o r e n ’ genoemd - kenbaar aan de hangtorentjes rondom zijn trans. 't Had heel wat
werks gekost, eer het fundament voor het gevaarte kon worden gelegd in een wiel,
die daartoe moest worden gedempt! Dit huis, door brand verwoest, werd in 1415
herbouwd. De groote torens schijnen echter overgebleven. Allengs werd sedert, naar
den smaak en de behoeften der achtereenvolgende bezitters, het slot vergroot en
verfraaid. In het midden der 17de eeuw was 't een zeer aanzienlijk huis. Uit de stad
komende betrad men eerst den ‘voorburgt’, van grachten omringd, waar de stallingen,
de kaatsbaan en ‘het gravenhof’ werden gevonden, met twee poorten, die naar de
stad en naar de dreven rondom het kasteel leidden. Noordelijk van den voorburgt lag
de ommuurde ‘nederhof’, ten deele met nevengebouwen betimmerd, terwijl de muur
ten Noorden een galerij had, op steenen bogen rustend en met een hangtorentje op
den hoek versierd. Aan den Oostkant stonden twee zware hoektorens, waarvan de
Zuidoost-toren gebruikt werd tot bewaring van het archief, dat van Spaanschen en
Franschen moedwil reeds veel had geleden, maar toch nog hoogst belangrijk bleek,
toen het, bij de slooping van den toren, naar een der vertrekken van het raadhuis
overgebragt en gelukkig voor dreigenden ondergang behoed, door den bekwamen
J.A. Nijhoff

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

145
werd geïnventariseerd. Over een deftige, deels steenen, deels houten brug kwam men
tusschen den grooten vierkanten toren en het rondeel op het ‘bovenhof’, westelijk
van den nederhof en dus met den achtergevel naar de stad gekeerd, waar de eigenlijke
woning van den burgtheer was en waar 't zeker aan de noodige zalen en vertrekken
niet ontbrak. 't Waren hooge Heeren, die hier huisden. De C u l e m b o r g s zelven,
uit het oude geslacht van B e u s i c h e m gesproten, wier stamvader Huibert
erfschenker was van het Sticht, waren aan de eerste huizen, als van de Lecke,
Gaesbeek, Buren, Borselen, Bourgondie, Luxemburg en Lalaing verwant. Het edele
geslacht van Vianen is uit hen afkomstig en leden van hun familie bezaten aanzienlijke
bezittingen, waaronder Amerongen, Rijzenburg, Woudenberg, Zeijst en anderc
heerlijkheden behoorden. Zelven breidden zij hun goederen belangrijk uit door
aankoop of huwelijk, aan vorstelijke hoven bekleedden zij eervolle bedieningen en
in den strijd werden zij onder de eersten gerekend. Een uit hun' stam, Z w e d e r ,
beklom in 1425 den bisschopszetel van Utrecht. Jaren lang hebben zij den naam van
H e e r e n v a n d e L e c k e gevoerd en hun wapen met dat van dit edele huis
gevierendeeld, ten teeken van hun aanspraken op de schoone heerlijkheid, door graaf
Willem V in 1342, ondanks hun protest, aan J a n v a n P o l a n e n verkocht. En
toen hun stam in 1506 met Heer Jasper van Culemborg in de mannelijke lijn uitstierf,
bragt diens dochter E l i s a b e t h de vaderlijke goederen eerst aan J a n v a n
L u x e m b u r g en daarna aan haren tweeden echtgenoot, A n t o n i e v a n L a l a i n g ,
wien zij uit de nalatenschap van haar' overoudoom F r a n k v a n B o r s e l e n de
haar toegevallen heerlijkheid H o o g s t r a t e n opdroeg. Geen' minderen luister
ontleende het huis aan den man, die na Elisabeths kinderloos afsterven in 1555
Kuilenburg door erfenis verkreeg. 't Was F l o r i s v a n P a l l a n t , die zijn
heerlijkheid in dat zelfde jaar tot een graafschap zag verheffen, de wakkere
bondgenoot van prins Willem, even als zijn zoon en naamgenoot een eereplaats
waardig onder de mannen, aan wie ons volk veel heeft te danken. Na den
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dood van Floris II volgden graven van Wa l d e c k P y r m o n t , uit Filips' halve
zuster Elisabeth gesproten, waarvan F i l i p s T h e o d o o r slechts zes jaar regeerde
en H e n r i k Wo l r a d reeds op 22jarigen leeftijd stierf. Maar geruimen tijd, van
1664 tot 1692, bestuurde graaf G e o r g e F r e d e r i k , Henrik Wolrads oom en
vroegere voogd, thans zijn opvolger, het graafschap, al was hij gedurende zijn
veelbewogen leven, aan belangrijke staatsbetrekkingen en gewigtige oorlogsdaden
gewijd, slechts zelden op het hooge huis, dat in zijn' tijd half verwoest en door hem
verlaten werd. Een zware slag trof het grafelijk gezin in 1678, toen zijn eenig
overgebleven zoon plotseling overleed, binnen vijf dagen door zijn' schoonzoon, den
graaf van Erbach, gevolgd. Toen hij, tot rijksvorst verheven, in Arolsen gestorven
was, volgde zijn dochter, de kinderlooze weduwe des graven van E r b a c h hem op.
Zij bewoonde het nieuwe hof, maar haar neef en erfgenaam, hertog E r n s t
F r e d e r i k v a n S a x e n , vertrok na zijn huldiging in 1714 spoedig naar zijn
Duitsche Staten en verkocht in 1720 het graafschap aan de Staten van het kwartier
van Nijmegen. De stadhouder W i l l e m IV werd er bij opdragt dier Staten eigenaar
van in 1748 en bij de omwenteling ging het, evenals de andere goederen der Nassau's,
voor den laatsten stadhouder verloren.
Het oude hof verviel allengs meer en in 1735 werd het voor afbraak verkocht,
behalve de witte toren. Ook de nederhof en de voorburgt bleven nog gespaard en de
gebouwen werden deels verhuurd, deels voor raad- en leenkamer in gebruik, tot dat
in 1812 alles, wat nog over was, met den grond gelijk werd gemaakt.
De Kuilenburgsche Heeren hebben altijd de souvereiniteit in deze heerlijkheid
bezeten, al waren zij ook wegens andere bezittingen leenmannen van Gelder of
Holland. Wèl beproefde Gelderland meer dan eens, het graafschap in de algemeene
lasten te doen deelen en zich ook in andere opzigten als souverein te doen erkennen,
maar 't bleef zonder vrucht en de stad was dan ook een wijkplaats voor allerlei
personen uit de andere gewesten, die reden hadden, om geen al te naauwe aanraking
met de justitie
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te wenschen. Hoe Johan Dirk de Mortanje hier zijn uit den Haag geschaakte schoone
in veiligheid trachtte te brengen, en tot wat geschillen dat aanleiding gaf, heeft van
Lennep ‘op zijn van Lenneps’ verteld. Het archief bevat omtrent die zaak de
oorspronkelijke bescheiden.
De stad Kuilenburg bestaat eigenlijk uit drie deelen, in vroeger tijd door poorten,
grachten en bruggen van elkander afgezonderd. Een dier poorten staat nog aan het
einde van het ruime marktplein. 't Is de L a n k s m e e r s c h e of b i n n e n p o o r t ,
een fraai, h o o g gebouw, met een koepeltorentje op het dak, dat te regt in stand
wordt gehouden, als een herinnering aan graaf Floris I, door wien het in 1557 in zijn'
tegenwoordigen staat is gebragt. De ‘oude stad’ werd, volgens 't verhaal, aangelegd
door Roelof van Beusichem in 1144. Deze Heer had ééne dochter, met Alard van
Buren gehuwd, aan wie hij zijn heerlijkheid Beusichem had toegezegd. Maar hem
werd nog op hoogen leeftijd gansch onverwacht een zoon geboren en om deze niet
gansch ongegoed te laten, bouwde hij de stad Kuilenburg, die hij zijn' zoon Huibert
naliet. Een H u i b e r t v a n B o e s i c h e m komt wel sedert het jaar 1196 in de
oorkonden voor, maar vóór 1271 blijkt van hem, evenmin als van andere Heeren,
die den naam v a n B e u s i c h e m dragen, met genoegzame zekerheid eenige
betrekking met Kuilenburg, en ook Z w e d e r v a n C u l e m b o r g , die een soort
kronijk van zijn geslacht heeft nagelaten, laat de reeks der Heeren in 1271 beginnen.
In elk geval is de ‘oude stad’ het oudst, het grootst en het belangrijkst. Zij had
eertijds steenen muren en sterke torens. In 1318 had zij stedelijke regten ontvangen.
De ‘Havendijk’, ten N., werd ten gerieve der schippers aangelegd door Heer Johan,
dien wij reeds als den stichter van het kasteel ontmoetten en voltooid door zijn'
broeder Gerard. Dezelfde Heer vergrootte zijn stedeken met de nieuwe stad ten Z.,
waar hij de boeren der telkens door
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water geteisterde dorpjes L a n k s m e e r , P a v i j e n en P a r i j s een veiliger
woonplaats bereidde. Beide nieuwe gedeelten werden omringd met aarden wallen,
aan de buitenzijde met een' steenen muur bekleed en met onderscheidene torens en
wachthuizen versterkt. Onder den wal der nieuwe stad lag heel wat puin, dat van het
verwoeste kasteel B l o e m e n s t e i n afkomstig was.
Thans is Kuilenburg een open stadje, waarvan nog altijd het oudste gedeelte het
voornaamste is.
Het middelpunt is de ruime fraaije markt, met het schoone stadhuis, de goed
bewaarde Lanksmeersche poort, een niet onaanzienlijk getal nette winkels en deftige
heerenhuizen, waaronder een paar met belangrijke antieke gevels, uit den tijd van
graaf Floris II. Vooral het stadhuis, dat regt tegenover de poort aan een der smalle
zijden van het marktplein prijkt, mag onder de zeer aanzienlijke gebouwen worden
gerekend. In 1534 door Antonie van Lalaing, graaf van H o o g s t r a t e n , en zijn
gemalin E l i s a b e t h v a n C u l e m b o r g gesticht, bleef het tot op den huidigen
dag in goeden staat. Hoog en slank rijst het op, en een breede, dubbele trap van
blaauwen arduinsteen, met vier door leeuwen gehouden wapenschilden op de
borstwering, leidt naar den ingang en de voor het stedelijk bestuur bestemde
vertrekken, boven de hooge kluizen, die in de aangrenzende straten uitkomen en tot
vleeschhal, wijnkelders en dergelijke doeleinden werden gebruikt. Het is van rooden
baksteen, door witte banden afgewisseld en heeft een' fraaijen trapgevel. Uit het dak
verheft zich een sierlijke toren, met een' koepel gekroond en van verre reeds te midden
der overige stadstorens zigtbaar. Het inwendige beantwoordt niet aan het uitwendige.
De kamers zijn ouderwetsch, maar zonder veel belangrijks. Behalve een groep boven
den schoorsteenmantel in de raadzaal en eenige insignia van gilden, vinden wij er
niets, wat de aandacht trekt. Het portret van prins Willem V in de bodenkamer zal
daar wel niet om zijn kunstwaarde zijn op-
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gehangen! De laatste heer aan Kuilenburg is hier niet bijzonder gelukkig
vertegenwoordigd. Vrij wat verdienstelijker afbeeldsels van vroegere Heeren en
Vrouwen zien wij straks in het weeshuis.
Wel nabij, maar niet onmiddellijk aan de markt ligt de groote kerk, eertijds aan
S t . B a r b a r a gewijd. Wij vinden haar, als wij een steegje zijn doorgegaan, op een
met iepen beplant en van huizen omringd pleintje, waar ook de toegang is tot de
hooge en uitgestrekte gebouwen van het aartsbisschoppelijk seminarie, dat in 1841
van 's Heerenberg herwaarts werd overgeplaatst. 't Verzoek om die inrigting te
bezigtigen, zou niet zijn geweigerd, maar wij hebben reeds R o l d u c gezien en onze
tijd is beperkt. Wij moeten ons dus vergenoegen met een' blik op het uitwendige en
sporen den koster op, die de kerk voor ons ontsluiten zal.
Dit is een zeer ruim kruisgebouw. Het breede dak der kruispanden steekt hoog
boven de huizen uit en reeds bij de nadering van Kuilenburg ziet men het, met het
dak van het koor en den stompen toren. Hoewel gebouwd in den tijd toen de
Hervormde godsdienst reeds de heerschende was, heeft zij geheel en al den vorm
behouden van den R.C. tempel, dien zij vervangen heeft. In het jaar 1310 werd de
kerk te Kuilenburg, met toestemming van den bisschop en de betrokken pastoors,
van de moederkerk te Beusichem gescheiden en tot een parochiekerk verheven.
Destijds zal 't wel een eenvoudig gebouwtje zijn geweest, voldoende voor de
bevolking der nog weinig beteekenende plaats. Maar bij klimmend aanzien werd
ook een luisterrijker bedehuis noodig en de magtige Heeren lieten zich niet onbetuigd.
Zeker bestond reeds een belangrijk kerkgebouw geruimen tijd vóór 1421, toen zij
tot een collegiale kerk verheven werd en Heer Huibert er een kapittel van acht
kanunniken stichtte. Maar reeds in het volgende jaar - het sterfjaar ook van Heer
Huibert - legde een geweldige brand haar met een groot deel der oude stad in de asch.
Heer Jan, zijn broeder, herbouwde haar sierlijk uit eigen middelen. Zij prijkte met
tal van altaren en kostbaarheden, - door den beeldenstorm in 1566 verwoest, - en in
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een der kapellen was de grafstede der hooge Heeren. Maar in het jaar 1654 brandde
zij nogmaals tot den grond toe af, door den bliksem getroffen. Een deel van den
toren, destijds nog met drie omgangen en een hooge spits versierd, ging mede verloren
en werd niet herbouwd. De kerk daarentegen verrees weêr in haar' ouden vorm,
behalve de kapellen. Graaf Henrik Wolrad, toen nog onmondig, en zijn voogd George
Frederik, droegen ruimschoots het hunne bij. Regeringscollegiën, gilden, bijzondere
personen wedijverden met hen in het schenken van geschilderde glazen en klokken,
door H e m o n y gegoten. De schade werd zoo goed en zoo spoedig mogelijk hersteld
en latere rampen, die de stad troffen, spaarden het fraaije g e b o u w . De geschilderde
glazen zijn grootendeels verdwenen. Ook hier schijnt der lieve straatjeugd van ouds
de zucht ter vernieling inge schapen te zijn geweest. Een bank tegenover den
preekstoel, een zerk die eens het overschot van Gerard van Culemborg en zijn
huisvrouw Elisabeth van Buren dekte, en dus uit het jaar 1480 afkomstig moet zijn,
een paar wapenschilden, ziedaar alles, wat aan de Kuilenburgsche Heeren herinnert.
Vergeefs zoeken wij de prachtige zerken van Heer Jasper, den laatsten Heer uit het
huis van Beusichem en van Johanna van Bourgondië, zijn huisvrouw. Vergeefs de
koperen platen met grafschrift en wapens, boven de plek, waar de harten zijn
neergelegd van den graaf van Hoogstraten en zijn gemalin, wier lichamen te
Hoogstraten begraven zijn. De marmeren tombe op het koor, met een goed bewerkt
ijzeren hek omringd, is niet, zooals wij zouden meenen, ter nagedachtenis der Heeren
opgerigt. Zij staat daar boven den grafkelder van zekere mevrouw A.C. v a n d e r
D u s s e n , in 1745 overleden. I. B o l l i n a te Delft heeft haar ge maakt. Achter de
tombe staat de zeer groote baar, waarop zij grafwaarts gedragen is. Die mogt, volgens
haar wilsbeschikking, nooit meer worden gebruikt. 't Blijkt ook niet, dat iemand ooit
bijzonder verlangd heeft, dit gevaarte noodig te hebben.
In de H e e r e s t r a a t , die aan de markt uitkomt, vinden wij een' muur, waarin de
zware steenen palen eener voor malige inrijpoort. Groote witgeverwde wapenschilden
en ornamenten doen
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vermoeden, dat daarachter eenmaal een vorstelijke, althans aanzienlijke huizinge
stond en een rondwandeling over het terrein geeft ons oude muren en een overblijfsel
van een' torentje met rood pannen dak te zien. De stadsgracht loopt er aan de Zuidzijde
langs en wij hebben hier nog een deel der oude stadswallen voor ons, benevens de
muren, die het terrein van het klooster Mariënkroon, later van het ‘nieuwe Hof’
insloten. Thans omringt dit muurwerk een stuk moesland en boomgaard, waar geen
enkel spoor van den vroegeren luister der grafelijke woning meer is te bespeuren. 't
Is trouwens reeds een kleine 200 jaar geleden, sedert hier een vorstelijke hofhouding
werd gezien. L o u i s e A n n a , gravin weduwe van Erbach, de laatste bewoonster,
was door 't verkeerde bestuur harer dienaars in benarde geldelijke omstandigheden
geraakt. Zij moest eenige heerlijkheden verkoopen en verhuisde in 1699 naar Erbach.
Het nieuwe Hof werd na dien tijd de verblijfplaats van den drossaart en eindelijk
ging het te niet.
In vollen bloei verkeert daarentegen nog het Weeshuis, waarvan de groote tuin
aan dien van het nieuwe Hof grenst. Daar is zeker met grond veel aan te merken op
de wijze, waarop menig edelman in zijn heerlijkheid huishield, en toen de revolutie
de heerlijke regten afschafte, kon inderdaad wel gesproken worden van bevrijding
uit een ondragelijke tiranny. Maar dat was toch eenzijdig, en tegenover menig
schreeuwend misbruik van magt had toch ook menig weldaad gestaan, door den adel
aan zijn onderhoorigen bewezen. Wij kunnen althans Kuilenburg niet doorwandelen
en zijn geschiedenis niet doorbladeren, zonder telkens herinnerd te worden aan wat
zijn Heeren en Vrouwen er hebben gedaan ten nutte hunner stad. Vooral de laatste
Vrouw uit den oudsten stam, E l i s a b e t h , is er in gezegend aandenken. Met haar'
echtgenoot, den Heer van Lalaing, heeft zij er menig herinnering achtergelaten.
Behalve het raadhuis, bouwden zij den sierlijken toren aan de kerk van S t . J a n
B a p t i s t in de Nieuwstad en een oude-mannenhuis aan den Havendijk, begiftigden
kerken en kloosters en stichtten te
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Leuven een beurs ten behoeve van een' arm Kuilenburgsch student. Eindelijk verrees,
tengevolge harer begeerte, na haar overlijden in 1555, het Weeshuis. 't Is een groot
gebouw, met poort en binnenplein, waar thans elf weezen worden verpleegd. Boven
de poort en in den gevel van het hoofdgebouw prijken de wapens van Lalaing en
Culemborg. Vooral merkwaardig is het om de schilderijen, er bewaard. In de groote
vestibule hangt een belangrijk altaarstuk, het Avondmaal voorstellende, terwijl daar
en in de regentenkamer eenige opmerkelijke afbeeldingen worden gevonden. Een er
van stelt Vrouw Elisabeth zelve voor, in jeugdigen leeftijd, met haar beide
echtgenooten en eenige weezen; een tweede vertoont haar, evenzeer met de twee
hooge Heeren, maar zonder de weezen. De beide graven uit het huis van Pallant op
hun doodbed, waarvan vooral Floris II goed geschilderd is, vinden er hun plaats. De
stedebeschrijver van Kuilenburg, Vo e t v a n O u d h e u s d e n , verhaalt, dat deze
portretten eerst op het nederhof van het oude kasteel in de raadkamer hingen en later
naar het weeshuis werden overgebragt, maar in 1750 door protectoren zijn
‘weggedaan’. Gelukkig zijn zij blijkbaar niet voor goed verdwenen. Die van Henrik
Wolrad en George Frederiks plotseling gestorven zoon Carel Gustaf, ook op hun
doodbed geschilderd en eveneens ‘weggedaan’, schijnen niet terug gevonden. Graaf
Filips II met zijn gemalin, in 1617 geschilderd, komt nog eens voor. Ook zijn er
eenige graven uit het huis Waldeck met hun gemalinnen, behalve een fraai portret
van prins Maurits van Portugal en van een' der rentmeesters. 't Is een niet zeer groote,
maar hoogst belangrijke verzameling. Ook een oud kannetje en een zilveren beker
op de regentenkamer verdienen de aandacht, gelijk de tuin met zijn' vruchtbaren
abrikozenboom en zijn schilderachtige stadsgezigten op Weissenbruchsche muren
en daken wel een kort bezoek waard is.
De zon is inmiddels doorgebroken en de tijd stond niet stil. Wij moeten verder.
Lang genoeg hebben wij ons hier misschien reeds opgehouden. Maar Kuilenburg is
door zijn geschiedenis een belangrijke plaats. Haar lotgevallen zijn naauw verbonden
aan allerlei
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gewigtige gebeurtenissen uit de geschiedenis onzer gewesten. Onder haar Heeren
zijn er van groote beteekenis, haar burgers lieten zich meer dan eens gelden. Tal van
bijzonderheden verdienen vermelding. Het archief is rijk en de bronnen vloeijen
milder dan van menig andere stad. De geschiedschrijver zou een rijk en aantrekkelijk
onderwerp vinden, als hij zich neêrzette om een tafereel van haar verleden te
ontwerpen. Tot onze taak en bevoegdheid behoort het niet.
Bij langer vertoef hadden wij zeker het oude huisje, de voormalige kapel van
Redichem, niet onbezocht gelaten, evenmin als het merkwaardig kunstgewrocht uit
den nieuwen tijd, de schoone spoorwegbrug met haar reusachtige spanning. Maar
men kan niet alles zien, waar op een' enkelen dag nog zooveel te zien overblijft.
't Ziet er vriendelijker uit dan in den graauwen morgen, nu het uitgestrekte vruchtbare
landschap overgoten wordt met den glans der zon, nu en dan afgewisseld door de
zware schaduwen der wolken, die de frissche wind langs den helder blaauwen hemel
jaagt. Welig staan de vruchten te velde; aardappels en mangelwortels, paardeboonen
en klaver, haver en erwten, rogge en tarwe wisselen elkander af op de akkers;
boomgaarden, waarin de jonge stammen door teenen horden tegen het vee zijn
beveiligd, wilgen en populieren langs wegen en slooten, hofsteden en hooibergen,
half achter het groen der iepen verborgen; de zware dijk op korten afstand, kerktorens
van verre en nabij, de lange Burensche laan en het boschje van Ravenswaai, de witte
grintweg tusschen akkers en weiden, dit alles vormt een vrolijk en opwekkend geheel
en 't ziet er alles bloeijend en welvarend uit. Goed gevoerd zijn de sterke paarden,
goed gekleed de stevige arbeiders, die wij tegenkomen, goed bewerkt zijn de
bouwlanden, goed onderhouden de boerderijen. En een schoon dorp is Beusichem,
waar al spoedig onze weg ons doorheen voert. Forsch is het houtgewas rondom de
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plaats en gezond zijn de linden rondom het groote marktplem bij de kerk. Dat
marktplein, met zijn talrijke palen en niet weinige herbergen, heeft te verhalen van
de belangrijke paardenmarkten, hier sinds onheugelijke jaren gehouden, als heer en
boer, Franschman en Duitscher, Belg en Nederlander er zamenstroomen en de nog
altijd gezochte Geldersche rossen in lange rijen aan de lijn staan. Heden is 't er leeg
en stil. De bevolking is op het veld aan den arbeid of binnenshuis bezig, en de hooge
stompe toren rijst in eenzame grootheid op, als in een uitgestorven drop. Van baksteen
in Romaanschen stijl gebouwd, draagt hij de teekenen van eerwaardigen, maar nog
krachtvollen ouderdom. Dat zekere D i d e r i k G e r b r a n d s z . reeds vóór 954 de
kerk te Beusichem heeft herbouwd, dat hij daarnevens een kasteel heeft gesticht en
met zijn gemalin, ‘een dochter des Heeren Van Speijk,’ in de kerk begraven is, klinkt
wat verdacht, al mag er eenige waarheid in schuilen. Maar er was reeds in 1131 een
kerk, benevens een hof, door bisschop Andries van Cuyck aan het kapittel van St.
Jan te Utrecht geschonken. Op het eind der 13de eeuw was deze hof in leen gegeven
aan eenen H u b e r t u s d e B o s i n c h e m , uit wiens geslacht de Heeren van
Kuilenburg stammen. Maakte de landstreek in der tijd een deel van het graafschap
Teisterbant uit, dat hij uit de Teisterbantsche graven zou gesproten zijn, is even
onbewijsbaar, als de reeks der Heeren met hunne vrouwen, sedert 867 bij name als
zijn voorgangers genoemd. Voor zoover bekend is, hebben deze Heeren Van
Beusichem altijd de zuilen in hun wapen gevoerd, die ook in het schild der
Culemborgs prijkten. Naar het schijnt behoorden zij dus ook tot den wijd vertakten
stam der Z u i j l e n s . Zweder van Culemborg verklaart de zuilen in het wapen van
zijn geslacht door het huwelijk van een' zijner voorvaderen met een dochter uit dat
huis. Waaraan het is toe te schrijven, dat Beusichem niet, zooals te verwachten was,
gekomen is of gebleven aan het geslacht, dat het naburig Kuilenburg verkreeg, maar
met Buren vereenigd werd, is onzeker. Dat het door huwelijk geschied zij, is niet
onmogelijk.
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De oudste bekende beleening met de heerlijkheid van den lande van Bosinchem ten
behoeve van een' Heer van Buren geschiedde in 1403, toen Willem van Buren het
leen ontving bij opdragt van zijn' grootvader Alard. De band met Buren kan echter
van vroeger dagteekenen. Van het kasteel, dat er vroeger geweest moet zijn en gezegd
wordt, reeds in de 10de eeuw te zijn gesticht, is sedert lang niets meer over. Een stuk
land, eertijds en misschien nog B e l v e d è r e genoemd, wordt aangewezen als de
plaats, waar 't zou bebben gestaan. En daar zal dan ook wel de oude hof - de curtis
- te zoeken zijn.
Niet ver van Beusichem ligt Z o e l m o n d , dat er burgerlijk mede vereenigd,
kerkelijk er van gescheiden is. Wij hebben spoedig den weg langs den steenen molen,
de bouwakkers en de boomenreeksen afgelegd. Een enkele maal zou het landschap
ons aan Drenthe doen denken, door het grasplein tusschen twee wegen, als niet de
zoo kennelijke boschjes van Ravenswaai en Buren, die wij steeds in 't gezigt hebben,
evenals de welbekende stompe toren van Wijk, ons genoegzaam herinnerden waar
wij zijn. De naam E n g e l r o d e , dien wij in 't voorbijgaan lezen, behoort wel aan
een voormalig adellijk huis, en het houtgewas op de plaats zou ons kunnen doen
vermoeden, dat er nog een heerenhuizinge kon zijn te vinden, maar wij zouden er
enkel een flinke boerenwoning aantreffen. Het kasteel was in de eerste helft der
vorige eeuw oud en niet zeer groot, in een gracht gelegen en omringd van dreven,
die zich bijna tot die van Vredenstein uitstrekten. Later werd het gesloopt en
bijzonderheden schijnen er niet van bekend. Het terrein van 't voormalige landgoed
Vredenstein onderscheiden wij ook van hier. Zijn bosschen besloegen een groot deel
van den grond tusschen Zoelmond en Ravenswaai, en nevens de kerk was een der
ingangen der plaats. Een paar bruine beuken, die bij het huis stonden, zijn nog
gespaard. Ook Zoelmond heeft bij de slooping veel verloren. Toch is het nog een
vriendelijk dorpje, met enkele deftige heerenhuizen. De pastorie heeft een' bevalligen
bloemhof en de kerk ligt in het hout. Klimop groeit tegen de muren van den kloeken
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toren en de woningen aan de dorpsstraat zien er vrolijk uit, door hun tuinen en het
weelderig groen, waarvan zij omringd zijn.
De hooge landstreek in den omtrek leverde Romeinsche en Germaansche oudheden,
ten bewijze dat de plaats, waar het thans verdwenen riviertje d e Z o e l uitmondde,
reeds voor eeuwen was bewoond. Maar even als van zoo menig ander dorp schijnt
ook het tegenwoordige Zoelmond zijn ontstaan verschuldigd aan een' hof, waaronder
een aantal eigenhoorigen behoorden. De abdij Mariënweerd bij Beesd had in der tijd
dien hof uit de goederen van het geslacht M i e r l a a r gekocht, maar zij kon over de
eigenhoorigen haar gezag niet handhaven. Oproerig waren zij geworden, de
verschuldigde regten wilden zij niet betalen en de verpligte hulde niet bewijzen,
zoodat de abt hen met den hof aan graaf O t t o v a n G e l d e r overdeed. Eerst, in
1250, had hij al zijn goederen aldaar den grave verkocht, maar den hof in erfpacht
behouden. Negen jaar later volgde echter de overdragt van de gansche bezitting, met
de onderhoorige mannen, vrouwen en kinderen, die met name genoemd werden en
een niet onbelangrijk getal uitmaakten. Een er van heet L a m b e r t u s d e C a s t r o ,
en 't kan daaruit worden vermoed, dat de hof reeds een kasteel was geworden, op
welks erf die Lambert woonde. Later, van 1315 tot 1349, komen Heeren van
Zoelmond voor, blijkens hun wapen tot het huis van Buren behoorende, aan wie dus
de hof of het kasteel door den graaf in leen zal zijn gegeven. Na de eerste helft der
14de eeuw verdwijnen zij uit de oorkonden en Zoelmond werd een deel van de
heerlijkheid Buren, zooals zij tot het einde der vorige eeuw gebleven is.
Het weder blijft ons gunstig, al mag de wind voor een' zomerdag guur genoeg
worden genoemd en al ontbreken de donkere, dreigende wolken niet. Het liefelijk
landschap wordt doorgaans door een' helderen zonneschijn verlevendigd en dat is
het wel waard. Eenvoudig is het, maar rijk aan fraaije partijen, vooral bij het dorpje
A s c h , dat wij op eenigen afstand laten liggen, met zijn kerkje in 't geboomte en zijn
kapitale hofsteden,
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met hun witte hekken en groene hagen, te midden hunner akkers en weiden. Ook
Asch schijnt een zeer oude plaats. Reeds in 889 gaf koning Arnulf aan graaf Gerolf
een ‘manse’ in A s k e , gelegen in het hem toevertrouwde graafschap, waarvan het
echter onzeker is, of het wel hier moet worden gezocht. 't Heeft later onder Buren
behoord en nooit veel beteekend, gelijk het nog zeer klein is en grootendeels uit
verspreide huizen en boerderijen bestaat. Het meest bekende en vermaarde gebouw
is de kleine herberg d e S t r o o p p o t aan den grintweg, waar boer en burger nog al
eens pleistert. Van B u u r m a l s e n , ook een Burens dorp, aan de Linge, zien wij
slechts van verre den toren. Derwaarts leidt onze weg ons niet. De kerk aldaar moet
zeer oud zijn. Volgens de overlevering werd zij reeds door S w i t b e r t , een' van
W i l l e b r o r d s tijdgenooten, ingewijd, en al is diens levensbeschrijving als onecht
te beschouwen, de naam U b e r o n M a l s n a komt reeds in 850 voor. Nog verder
blijven wij verwijderd van T r i c h t , dat zeker een oude overtogtsplaats was en
eveneens tot het graafschap Buren behoorde. Maar allengs meer naderen wij de oude
hoofdplaats zelve. De lange reeksen van boomen hebben wij nevens ons. Het groote
kasteelbosch begint zich duidelijk te ontvouwen: de hooge kerktoren, het torentje
van het weeshuis en de molen teekenen allengs scherper hun omtrekken af tegen de
lucht. Vriendelijke woningen, met witte muren en strooijen daken, volgeladen
hooischelven, rijk bewassen akkers en groene weiden met wel doorvoed vee, geven
aan het landschap een voorkomen van welvaart. Het hout is er overvloedig, en hoe
't er groeijen wil, zien wij aan de oude, krachtige linde, die onder zooveel jong en
ligt geboomte haar nog altijd frisch gebladerte in wijden kring als een lommerrijk
koepeldak uitbreidt. Toch kan het soms den schijn hebben, alsof de grond hier weinig
waarde had. Veel meer ruimte, dan wij in de Betuwe gewoon zijn, wordt hier door
de wegen ingenomen. Naast onzen grintweg, door een tamelijk breede grasstrook er
van gescheiden, loopt een wat lager liggende oude kleiweg langs een rij van iepen.
De waterstand in
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den winter maakte zeker een' hoogeren rijweg noodzakelijk, maar wij zouden haast
vragen, of dit doel niet met minder opoffering van land had kunnen bereikt worden.
Over 't algemeen maakt de landstreek een' aangenamen indruk, al worden wij versterkt
in onze overtuiging, dat de Neder-Betuwe er niet bij verliest, als zij tusschen de
wielen gezien wordt. Plekjes, die onweerstaanbaar verlokken om den gebaanden weg
te verlaten en door te dringen in geheimzinnige woudpartijen, langs lommerrijke,
kronkelende boschpaadjes, waar stille vijvers onder hooge boomen droomen, zoekt
gij hier te vergeefs. Afwisseling is er wel en aan fraaije landgezigten ontbreekt het
niet, maar wat er te zien is, is van den grooten weg en uit het rijtuig te zien. Ook het
groote, digtbegroeide bosch, dat wij eenigen tijd aan onze regterhand hebben, eer
wij het stadje bereiken, maakt naauwelijks een uitzondering. Door breede slooten
van den weg gescheiden, zouden wij er geen' ingang kunnen vinden, en waar 't ons
gelukt er een' blik in te slaan, daar meenen wij lange lanen van iepen en esschen en
uitgestrekte boschjes van elshout en struiken te zien. Voor de inwoners van Buren
is dit kasteelbosch een gezochte wandelplaats, maar den voetreiziger bereidt het de
gewenschte gelegenheid niet, om eens af te wijken van den grooten weg, en het
schijnt ook niet zóó uitlokkend, dat wij 't gemis van een' toegang grootelijks hebben
te betreuren. Op een plein met breede wegen en hoog opgesnoeide boomen houden
wij stil. Links ligt het stadje, waar ons rijtuig ons wachten kan; regts leidt een korte
laan naar een dijkje, oploopend naar een oude poort in den groenen aarden wal,
waarboven een half vervallen gebouw zijn sombere muren en verwaarloosd dak
verheft. Wat er nog bewoonbaar van is, schijnt bij een arbeidersgezin in gebruik en
een klein trapje tegen den wal leidt er heen. Dit armoedig huisje is het eenige, wat
van de eertijds zoo ruime en trotsche slotgebouwen overbleef. Het dijkje verving de
fraaije brug, deels van hout, deels van steen, met zeven bogen en met een wachthuisje
versierd, die over de breede buitengracht naar de voorpoort leidde. Het gewelf dier
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poort is nog hecht genoeg, maar als wij haar zijn doorgegaan, dan blijkt ons de
achtergevel van het poorthuis in nog erger verval dan de voorzijde. Door de getraliede
venstergaten zien wij in groote kelders en verlaten vertrekken. Sommigen er van
liggen vol steenen, reusachtige moppen, van 't gesloopte kasteel afkomstig. Van de
verdieping boven de poort zijn de ramen grootendeels met planken digtgespijkerd.
Toch is 't nog wel na te gaan, dat deze voorpoort eenmaal tot een zeer aanzienlijk
gebouw heeft behoord. Waar nu die laaggelegen moestuinen tusschen het hooge hout
worden gevonden, stond eens het kasteel. Het had een' grooten voorburgt, van grachten
omringd, aan drie zijden met stallingen en vertrekken voor hofbedienden betimmerd
en met twee vierkante hoektorens aan het deftige front. Daar achter lag het eigenlijke
kasteel zelf, vermaard om zijn op pilaren rustende overdekte binnenplaats en zijn
prachtige ‘triomfzaal’, die de overwinningen van F r e d e r i k H e n d r i k
verheerlijkte. ‘Zesmaal twalef kamers’ werden er gevonden en met ‘twee paar torens’
prijkte het. Uit een' grooten vijver rees het met zijn' voorburgt op. Daaromheen
breidden ommuurde tuinen en dubbele lanen zich uit, en het geheel werd ingesloten
door een' hoogen beplanten wal en een breede, diepe buitengracht. In dien luisterrijken
staat had prins F r e d e r i k H e n d r i k het waarschijnlijk gebragt. Blijkens nog
voorhanden rekeningen had hij althans het kasteel belangrijk versierd en verfraaid.
Door den Spaanschen oorlog had het veel geleden. Toen de bezittingen van prins
Willem verbeurd verklaard waren, werd het door Spaansche troepen bezet. Wel had
de prins het in 1572 door list weêr in zijn magt gekregen, maar in 1575 rukte de
vijand weêr voor de wallen. Uit vijftien kanonnen werd het beschoten en het moest
worden opgegeven. Toen het kort daarna voor goed voor den prins werd herwonnen,
vertoonde 't zich waarschijnlijk in den treurigen toestand, waarin R o g h m a n het
geteekend heeft. Het hoofdgebouw schijnt nog bewoonbaar, maar de voorburgt mist
de brug en de torens hebben hun kappen verloren. De voornaamste schade zal echter
wel hersteld zijn
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geweest, toen de beminnelijke oudste dochter des Zwijgers, prinses M a r i a , op dit
slot in 1595 met den wilden graaf van H o h e n l o h e in den echt werd verbonden,
en dat zij er meermalen vertoefde, gelijk zij er in 1616 overleed, wettigt het
vermoeden, dat het oude huis harer vaderen voor de hooge Vrouwe geen ongeschikte
woning was.
Het kasteel der Nassau's was niet meer de sterke burgt, waar de Heeren uit den
ouden stam hun' zetel hadden, tot dat W i l l e m v a n B u r e n in 1435 door hertog
Arnold uit huis en goed werd verdreven, - waar de hertog zelf sedert 1465 door zijn'
zoon Adolf gedurende zes jaar werd gevangen gehouden, - waar F r e d e r i k v a n
E g m o n d als de eerste Heer uit een nieuw geslacht, sinds 1492 als de eerste g r a a f
van Buren, had geheerscht. Een jaar na de verheffing van Buren tot een graafschap
verwoestten de Gelderschen het oude slot. Zooals graaf Frederik het herbouwde en
zijn niet minder wakkere en strijdvaardige zoon F l o r i s v a n E g m o n d het versierd
had, werd het bewoond door keizer Karels gunsteling M a x i m i l i a a n , die zelfs
zijn graafschap Buren tot een hertogdom verheven had kunnen zien, als hij niet ‘liever
een rijke graaf, dan een arme hertog’ ware geweest. En daar had in 1551, op den 8sten
Julij, de luisterrijke echtverbindtenis plaats tusschen Maximiliaans eenige dochter
A n n a en W i l l e m v a n N a s s a u , prins van Oranje. Daar werd den 19den Dec.
1554 hun oudste zoon, F i l i p s W i l l e m , geboren.
Al is dus van het slot en zijn heerlijkheid niets meer over, dan wat gehouwen steen
in de lage kom, met moesgroenten beteeld, dan de wallen en het schaduwrijke
plantsoen waarin thans een hoekje tot begraafplaats is afgezonderd, dan een oude
poort met vervallen woningen, - om de wille van vele herinneringen, er aan verbonden,
is het ten volle waardig, dat de Nederlander, wien zijn vaderland en zijn geschiedenis
dierbaar is, bij zijn rondwandeling ook herwaarts zijn schreden rigte. En 't is te hopen,
dat althans die oude, havelooze poort vooralsnog gespaard blijve, al munt zij op zich
zelve geenszins door schoonheid uit.
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De zware moppen, waarvan zij gebouwd is, schijnen haar te kenmerken als een werk
uit den oudsten tijd, als reeds afkomstig van het eerste kasteel. Daar zijn woeste en
krachtige, blijde en droevige gestalten door dat hecht gewelf gegaan. Reeds sedert
het midden der 12de eeuw komen Heeren van B u r e n voor als magtige, rijk gegoede
edelen, die in hun gebied van niemand afhankelijk waren. Zij bezaten het als eigen
goed en voerden den titel van n o b i l e s h o m i n e s - edele mannen. Wèl had Heer
O t t o in 1298 zijn' burgt den grave van Gelder in leen opgedragen, maar de
heerlijkheid bleef onaangetast. En werd later, omstreeks 1367, ook het land van
Buren een Geldersch leen, later blijkt het weêr van allen leenpligt ontslagen. Sedert
1472, toen Frederik van Egmond het ter vergoeding van door hem ten behoeve van
hertog Arnold geleden verliezen in eigendom ontving, heeft Buren nooit een deel
van Gelderland uitgemaakt. 't Werd altijd als een zelfstandig gebied beschouwd, tot
dat het in 1795, ondanks het protest der inwoners, bij Gelderland werd ingelijfd. Al
die eeuwen door was het slot het middelpunt der heerlijkheid. Van hier trokken de
onrustige Heeren ten strijde en ook de woelige proost van Aken, die zelf de
bisschoppelijke mijter, zijn' nabuur en neef Zweder van Culemborg op het hoofd
geplaatst, had begeerd, verliet door deze poort den burgt zijns broeders, om
Kuilenburg door verraad te verrassen en om daar ‘op de vischbank’ een' smartelijken
en smadelijken dood te vinden. Edele jonkvrouwen werden als bruiden der hooge
Heeren er binnen geleid, of gingen van hier als gemalinnen naast den besten adel
haar plaats innemen. De laatste Heer uit het oude geslacht ging van hier in
ballingschap en zijn overwinnaar kwam er als gevangene van zijn' eigen zoon. De
hofstoet der Burensche graven deed de gewelven weêrgalmen van hun vrolijk gekout
en de zware tred hunner welbeproefde krijgsmakkers weêrklonk er. De stadhouders
betraden de ruwe steenen van dit oude plaveisel, en zeker stond er ook wel de voet
van dien ‘Duitschen vorst’, die C l a a s B r u i n en zijn reisgezelschap ‘met
heuschheid had begroet,’ toen hij ‘onder schijn van een'
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edelman dit gewest door reisde, om eens te zien naar zijn geërfde lustpaleizen.’ Bij
het verdrag, eindelijk in 1731 omtrent de nalatenschap van Willem III gesloten, werd
het graafschap Buren echter niet hem, den eersten koning van Pruisen, maar F r i s o
toegewezen.
Destijds was het groote kasteel reeds lang onbewoond geweest. Een gedeelte van
den voorburgt was in gebruik bij den drossaart, wiens betrekking niet onvoordeelig
moet zijn geweest, daar zij wel 30000 gulden waard was. Zooveel althans gaf de
baron v a n A i j l v a er in 1731 voor. De Fransche troepen hadden er in 1672, ondanks
de sauvegarde, die Buren even als Kuilenburg verkregen had, op hun gewone wijze
huis gehouden. Maar het kasteel had toch op verre na niet zooveel geleden als het
Kuilenburgsche. En het bleef in vrij goeden staat, totdat het in het begin dezer eeuw
tot den grond toe gesloopt werd.
Het stadje is klein en weinig beduidend, maar schilderachtig is de poort, tegenover
de slotpoort gelegen, met de oude, verweerde muren en daken der aangrenzende
huizen, rijk getint met de grillige kleuren, door den tijd er op getooverd en levendig
uitkomend tusschen het groen, dat welig wast aan hun' voet. Vrolijk schijnt de grillige
zon in de straat, voorzoover zij door den poortboog zigtbaar is, en de gansche
bevolking stroomt naar buiten, om zich bewonderend te verdringen rondom den
kunstenaar, die de geestige lijnen van de spitse gevels, de onregelmatige daken, den
ouderwetschen hoefstal, in vlugge trekken schetst. De schooljeugd met name laat
zich niet wachten. Of het ter eere der vreemdelingen is, dat iedere knaap, die een pet
rijk is, dat hoofddeksel met een blaadje uit een' scheurkalender heeft versierd, dan
of op deze min gebruikelijke, maar niet onvernuftige wijze in Buren de lessen van
levenswijsheid kosteloos den volke ter lezing plegen te worden aangeboden, blijft
ons verborgen. Maar 't is een lustig groepje en aardig stofferen zij
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het vriendelijk stadgezigt. 't Is goed, dat Burens gemeenteraad het poortje niet sloopt,
al heeft het zijn beteekenis verloren, sedert het zijn taak ter verdediging, in verband
met wallen en torens, niet meer heeft te vervullen. Trouwens, bijzonder sterk is Buren
nooit geweest. Wel werd het zooveel mogelijk van wapens en krijgsbehoeften
voorzien, wanneer oorlogsgevaar dreigde - en dat was geenszins zeldzaam in al de
onrustige dagen, die de stad heeft beleefd! - maar een' ernstigen aanval van Spanjaard
of Franschman hebben zijn inwoners nooit binnen hun wallen durven afwachten.
Als de magtige vijand naderde, was het kasteel de wijkplaats der burgers, met hun
tilbare have, of de gevreesde plundering werd afgekocht. Wat er thans van den wal
nog over is, moet een' anderen vijand keeren - het water van den M a u r i k s c h e n
v l i e t , dat aan de andere zijde der stad langs den hoogen, beplanten walmuur stroomt.
Daar vinden wij het belangrijkste wat Buren bezit, maar waarop het dan ook met
volle regt mag noemen. Daar ligt, in een der weinige zijstraten, het fraaije weeshuis.
Er is overigens niet veel te zien. De kerk prijkt met een' sierlijken toren, waarvan de
kap door den bouwmeester P o s t ontworpen is, maar het gebouw zelf is uit- noch
inwendig merkwaardig. Ook het raadhuis vertoont zich niet onaanzienlijk, maar iets
bijzonders wordt er niet bewaard. Het rijke archief, dat er had kunnen zijn, is reeds
sedert geruimen tijd uit de stad verdwenen. In de Meimaand van het jaar 1849 werd
te Kuilenburg een groote massa scheurpapier verkocht, gelijk daar een weinig vroeger
een honderdtal charters en andere stukken in handen van een' koopman waren geraakt.
Een gelukkig toeval leidde tot de ontdekking, dat dit ‘scheurpapier’ niets minder
was, dan het oude archief van Buren, en aan de doortastende handelwijze van eenige
ijverige en bekwame oudheidkundigen gelukte het, nog in tijds de kostbare
verzameling van den ondergang te redden. Hoogst belangrijk bleken vooral de brieven
uit de 15de, 16de en 17de eeuw en ook de charters, ten getale van ruim 200, gaven
overvloedige reden van blijdschap, dat zulk een schat was behouden gebleven. Er
zijn tal van brieven van Maria van
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Nassau, en een eigenaardig licht over de huishouding en de levenswijze van een'
magtig edelman in het begin der 16de eeuw verspreidt het zeer uitvoerige rekenboekje
des hofmeesters van graaf F r e d e r i k v a n E g m o n d over het jaar 1511.
Bij onze wandeling door de stad merken wij nog een paar antieke gevels op. Zij
staan evenwel achter bij den eenvoudigen, maar uitnemend schoonen gevel van het
weeshuis, in het jaar 1857 met groote zorg gerestaureerd. Door de banden van
zandsteen in den rooden baksteen en de sierlijke ankers, door zijn breede rij van
ramen, gelijkvloers en op de bovenverdieping, door zijn zestal dakvensters en zijn
smaakvol torentje, ook door zijn digte taxishagen op het stille, met geele klinkers
bestrate voorplein, maakt het een' weldadigen indruk. Jammer, dat de zware voormuur,
met de wel wat overladen poort en de wel wat al te groote beelden van Geloof, Hoop
en Liefde, niet geheel in overeenstemming is met den ernstigen eenvoud en de
liefelijke harmonie van het hoofdgebouw. Beter komt er het keurig nette, ouderwetsch
gekleede weesmeisje meê overeen, dat ons de voorpoort opent. Het is, of wij op eens
een kleine driehonderd jaar terug worden verplaatst. Alles, wat ons aan de drukke,
woelige 19de eeuw herinnert, schijnt buitengesloten als de zware deur weêr digt valt.
't Kan onze aandacht niet ontgaan, dat de vriendelijke portierster een oranjekleurige
gekroonde M op den linkermouw van het donkerblaauwe jak draagt. Dat is nog altijd
volgens de ordonnantie van prins Maurits ‘ter memorie der fundatrice van het
weeshuys’, M a r i a v a n N a s s a u , die het in 1612 heeft gesticht ten behoeve van
weezen uit haar graafschappen en heerlijkheden Buren, Leerdam, IJselstein en Acquoi.
Haar portret wordt in de regentenkamer getoond, terwijl een tafelkleed, door haar
gewerkt, en een werkdoos, door haar gebruikt, er als herinneringen aan de vrome en
weldadige vorstin worden bewaard. Ook prins Maurits, haar opvolger als graaf van
Buren, toonde zijn belangstelling in de stichting zijner oudste zuster. Had haar dood
haar belet alles naar den eisch te regelen, hij stelde de bepalingen vast, waarnaar nog
heden de inrigting wordt
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bestuurd en gaf volledige uitvoering aan de begeerte der afgestorvene gravin. Niet
zonder goede reden is dan ook zijn afbeeldsel in de regentenkamer geplaatst. Behalve
het voorhuis, met den grooten trap, waar een fraaije koperen lichtkroon hangt, en de
antieke betimmering van de zoldering der huiskamer en van de deuren der kastjes
in den gang, bevat het inwendige geen overblijfsels van ouden stijl of oude kunst,
tenzij men daaronder een schilderij in een der bovenkamers, waarop het kasteel is
voorgesteld, wilde rekenen. Het archief kan belangrijk zijn, maar tot inzage er van
ontbreekt ons natuurlijk de tijd. Eigenaardig zijn de kleederkastjes op de slaapzalen,
die de schoorsteenen der benedenvertrekken verbergen. Ruim en luchtig zijn overigens
de leer-, werk- en speelplaatsen. Van de twee keukens is eene bestemd om dienst te
doen, als 't hoog water is. De andere is in een nevengebouw, dat in den tuin uitkomt
en aan de buitenzijde, van den wal gezien, een paar aardige dakvensters met hooge
trapgevels vertoont. Drieëntwintig weezen worden thans verpleegd in het huis, dat
rijk gegoed is en staat onder het hooge patronaat van den tegenwoordigen ‘graaf van
Buren’, Z.M. onzen koning.
In de achterstraten van het stadje, die door de talrijke hooibergen een niet zeer
steedsch voorkomen hebben, worden wij telkens aan het kasteel herinnerd door de
groote moppen, waarvan huisjes en tuinmuren zijn opgetrokken. H o l l i d e e teekent
in een zijner geestige, gevoelvolle schetsen: ‘waar een varken blijft.’ Wij vinden op
onze zwerftogten door het vaderland wel eens eenig antwoord op de vraag: ‘waar
een kasteel blijft.’ - Met de kleine borstels van het zwijn maakt het vinkenpaar zijn
nestje warm en zacht. Met de steenen onzer burgten bevloert het nageslacht zijn
wegen, versterkt het zijn dijken, en de nederige arbeider bouwt er zijn huisje van.
Wat Buren ook in den loop des tijds moge verloren hebben, den roem van
eerwaardige oudheid kan niemand het ontrooven. - Reeds in 772 gaf H o h o w a r d
een hoeve en een' slaaf in de ‘villa B u r i a ’, in de gouw Te s t r e b e n t i gelegen,
aan
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het klooster te Lauresham. - En wat ook gebleven is, dat is de rijkdom van den
vruchtbaren kleigrond, die het stadje aan alle zijden omringt.
Op eenigen afstand laten wij het dorp E r i c h e m , eertijds mede onder het graafschap
behoorende, liggen, en weldra hebben wij nu langs den open grintweg het Burensch
grondgebied verlaten. Het hooge geboomte, dat wij aan den anderen kant zoo
overvloedig vonden, wordt hier gemist. Wij zien het, als wij ons omwenden om nog
een' blik te werpen op de oude hoofdstad, zoo schilderachtig uitkomend tegen den
groenen achtergrond; maar vóór ons en rondom ons weidt het oog over uitgestrekte
vlakten, waar boven het verre torentje van Maurik uitsteekt en de bergen van
Amerongen blaauwen. Ook tal van andere torens zien wij, en tusschen tal van wegen
zouden wij moeten kiezen, wanneer wij in 't onzekere waren omtrent de plaatsen,
die wij wilden bezoeken. Die naar T i e l zou ons zeer aantrekken. De oude,
merkwaardige, thans nog bloeijende en welvarende stad kon ons nog veel te zien en
te verhalen geven. Te veel zou het zijn. Wij moeten ons beperken en ons naaste doel
ligt ginds, waar dat groote bosch zich uitstrekt. Daarin verbergt zich het kasteel van
Z o e l e n en de landstreek belooft er ons weêr wat meer afwisseling door haar'
rijkdom aan hoog en krachtig hout. Wij worden dan ook niet teleurgesteld. Zoelens
omtrek behoort zeker tot de schoonste gedeelten der Neder-Betuwe. Allengs komen
zich weêr boomen scharen langs den weg, eerst meest nog peppels, straks ook eiken.
De bouwvelden worden met geboomte omzoomd en de lijnen der bosschen in de
nabijheid van de zeer welvarende dorpen K e r k - en K a p e l - Av e z a t h , aan die
van Zoelen zich aansluitend, vormen den achtergrond der welige akkers en groene
weiden. Boomgaarden, door hagen omringd, - armoedige maar vriendelijke huisjes,
zoo fraai vaak van kleur, - de slingerende weg, waar de zon door het

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

167
loverdak speelt, - weldra de fiere eikenstammen, digt aaneengesloten of achteruit
wijkend, om rijk bebouwde korenlanden te omvatten, - de breede heldere wetering,
die het bosch van den weg afscheidt en waarin zich het fijne grijsgroen der wilgen
met de donkere tinten van het eikenloof spiegelt, - dat alles vormt in zijn
verscheidenheid een vrolijk en liefelijk landschap, waard, om in den zomertijd een
uitspanningsplaats voor de bewoners der omliggende steden en dorpen te zijn. Het
dorp zelf is niet groot en zijn huizen zijn langs verschillende wegen verspreid. Als
het middelpunt is de fraaije kerk te beschouwen, die tamelijk hoog ligt - bij
watersnood heeft zij reeds meer dan eens tot een toevlugtsoord moeten strekken. Zij
prijkt met een' forschen toren, van tufsteen opgebouwd, behalve het bovenste gedeelte,
in later tijd van baksteen opgemetseld. Daar ligt ook de pastorie en de herberg, uit
wier overtuin de gasten een liefelijk landgezigt genieten op het trotsche kasteelbosch
en over de vruchtbare akkers op het hout, dat het dorp Av e z a a t h met zijn torenspits
omringt.
Wat er door Zoelens gunstige ligging voor den vreemdeling aantrekkelijks is,
brengt natuurlijk op verschillende wijze den dorpeling voordeel. Maar al te groote
gehechtheid kan op den duur toch niet wenschelijk worden gerekend. Het beviel hier
een tachtigtal steppenruiters in den jare 1814 zóó goed, dat zij volstrekt niet weêr
vertrekken wilden, toen hun gewaardeerde hulp ter verdrijving van de Fransche legers
niet meer gevorderd werd. Bij boeren en burgers hadden zij zich ingekwartierd en
een geregelde aanval van den landstorm was noodig, om bevrijd te worden van de
bevrijders, die na het sneuvelen van een' hunner officieren eindelijk gevangen
genomen en over de grenzen gebragt werden. En terwijl wij het landschap vol vrede
en welvaart overzien, kunnen wij ons naauwelijks voorstellen, dat er meer dan eens
in den wintertijd bij storm en watersnood en ijsgang bange dagen en nachten vol
doodsangst zijn doorleefd. Vooral de Januarijmaand van het jaar 1809 is te Zoelen
nog in droevige herinnering, en het aandoenlijk verhaal der doorge-
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stane ellende, in een' der Geldersche volksalmanakken opgeteekend,1 kan hun, die 't
bij eigen ervaring niet weten, eenigszins doen gevoelen, wat in zulk een' tijd van
spanning wordt geleden.
Een wandeling in het prachtige bosch en rondom het fraaije kasteel wordt uit den
aard der zaak bij een bezoek te Zoelen niet verzuimd. Daar zijn breede, deftige lanen,
lommerrijke slingerpaden, uitgestrekte korenvelden en weiden, door het hooge hout
ingesloten. Daar wassen langs de heldere slotgracht zware, gave beuken in menigte,
wier gladde, grijze stammen blinken tusschen de donkere, tot in het water afhangende
takken van reusachtige sparren. Daar laten slanke, regt opgaande dennen hun wijd
uitgeslagen naaldkroonen wiegelen in de lucht. Platanen en esschen, van ongewonen
omvang, rijzen fier omhoog boven het digte struikgewas, waarover zij hun loofdaken
beschermend uitbreiden, en de koningen onzer bosschen, de statige eiken, prijken er
in al hun kracht en majesteit. Op een eiland ligt het kasteel met zijn' hoogen vierkanten
toren, zijn drietal ongelijke, met schoorsteenen gekroonde daken en zijn brug over
de gracht. Het gebouw is grijs gepleisterd en van moderne ramen met groote ruiten
voorzien, zoodat het zich meer als een aanzienlijke heerenhuizinge uit den nieuweren
tijd, dan als een ouderwetsche ridderburgt vertoont. 't Is dan ook voor omstreeks een
halve eeuw uit- en inwendig belangrijk verbouwd, maar er moet toch in het muurwerk
nog vrij wat over zijn van het eeuwenoude slot, waar reeds in de laatste helft der 12de
eeuw Heer Willem van Zulen zetelde, en dat in 1578 of '79 door Spaansche troepen
onder Va l d e z werd verbrand. Antieker is het voorkomen van den voorburgt, met
zijn door klimop begroeide poort en het achtkantig torentje nevens den stal. De
staatsman en kunstminnaar J o h a n G i j s b e r t baron Ve r s t o l k v a n Z o e l e n
is hier in 1845 overleden en op het terrein van het oude slot A l d e n h a g e , onder
het landgoed behoorende, staat de graftombe, waaronder hij rust. Vóór hem

1

Dien van 1862, bl. 111 e.v.
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was de heerlijkheid, na het uitsterven van den ouden stam, in 't bezit geweest der
edele geslachten v a n A r k e l , v a n R o s s e m , V i j g h , v a n R e n e s s e en
P i e c k en uit zijn nalatenschap ging zij aan den onlangs overleden heer J . A .
V ö l c k e r over.
Ons uitstapje naar Zoelen heeft ons niet onbevredigd gelaten en ook als wij het
dorp achter ons hebben, om den weg naar E c h t e l d in te slaan, leeren wij een
liefelijke landstreek kennen, verlevendigd door de snelvlietende L i n g e . Een der
sieraden van den omtrek is het buitenverblijf D j o e b a n g , rijk aan veelsoortig
houtgewas en waarvan het witte landhuis een ruim en vrolijk uitzigt heeft over de
bloeijende velden. Iepen en populieren omzoomen in lange rijen de wegen. Menig
zijspoor wendt zich af in de rigting van talrijke dorpen, wier torens wij hier en daar
uit de vlakte zien oprijzen. Wie niet goed in de Neder-Betuwe bekend is, zou ligt in
twijfel staan, welken weg hij kiezen moest! Wij moeten de groote tolbrug over, dan
links, dan weêr regts, - misschien rijden wij wat om, want de kleiwegen zijn in dezen
regenachtigen zomer haast onbruikbaar - langs welvarende hofsteden, boomgaarden,
akkers en weiden, op open grintwegen, of door lanen van iepen, wilgen en populieren.
En inmiddels begint de lucht weêr te betrekken. Nog blijft het droog, maar donkere
wolken dreigen het aardrijk weldra met nieuwe waterstroomen te overgieten. Eindelijk
rijden wij de spoorbaan over, die weldra gereed zal zijn om hem, wiens weg naar
E c h t e l d leidt, gelegenheid te geven aan het station aldaar uit te stijgen, en na
tamelijk lange omzwerving bereiken wij het kleine, lief gelegen dorpje. De dorpsstraat
is grootendeels door linden overschaduwd en uit het gewelf van groen treedt aan het
einde van de niet zeer lange dubbele huizenrij het gewitte kerkje met zijn' lagen toren
te voorschijn en als voorposten komen de boerderijen met hun hooibergen helder uit
tegen het bosch op den achtergrond. Onmiddellijk naast de herberg h e t w a p e n
v a n B a l v e r e n vinden wij de laan, die tot den slottuin toegang geeft, tusschen
steenen palen, waarop grimmige leeuwen de wapenschilden van Wa s s e n a a r ,
B a l v e r e n en
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P a b s t v a n B i n g e r d e n houden, terwijl de achtergevel van het kasteel naar het
dorp en de kerk is gekeerd. 't Ziet er ouderwetsch uit, maar heeft toch blijkbaar in
den loop der tijden vernieuwing van ramen en gevels ondergaan en de witte
bepleistering bederft de kleur van het huis, dat overigens, met de gracht en het
omringend geboomte en in verband met het stille dorpje, een goed geheel uitmaakt.
In het midden van het front rijst een vierkante toren op, door een hooge spits gekroond,
en daaraan sluit zich aan iedere zijde een trapgevel met spitsboogvensters en
zonneblinden, en een der zijden van den bloemtuin voor het kasteel wordt nagenoeg
geheel ingenomen door een breed gebouw, voor stallingen en woning ingerigt, dat
in zijn' zijgevel en zijn vierkant hoektorentje nog de sporen van ouden bouwtrant en
de herinnering aan den voormaligen ruimen voorburgt heeft bewaard. De boerin
deelt ons mede, dat de familie v a n B a l v e r e n juist vertrokken is en de gelegenheid
om het kasteel te zien ons dus is ontgaan. 't Blijft ons verborgen, of er iets
merkwaardigs binnen die grijze muren is. De dorpelingen zijn 't dienaangaande niet
eens. ‘Er is niets te zien’, zegt de een. ‘Er zijn belangrijke schilderijen op de groote,
oude zaal’, zegt de ander. Wij voor ons kunnen niets anders doen, dan 't betreuren
dat de fortuin ons na den vrij grooten omweg, dien wij ons getroost hebben, niet
gunstiger gezind is, te meer daar ons anders de toegang wel niet geweigerd zou zijn
geworden.
Daarentegen vinden wij in het in 1836 geheel vernieuwde kerkje meer dan wij
verwachtten. In het nette gebouw zien wij een zerk van den baron v a n B r i e n e n
v a n d e L a t h m e r , uit het jaar 1663, en een tombe, waarop het geharnaste beeld
van een' ridder, van 1657.
Het huis te Echteld schijnt oorspronkelijk een hof van de kerk S t . S a l v a t o r
te Utrecht te zijn geweest. Een R u d o l f u s d e E c h t e l t e komt in 1178 met den
titel van A d v o c a t u s voor, onder de getuigen van bisschop G o d f r i e d v a n
R h e n e n , bij de verdeeling van de goederen van diens vader. Sedert verschijnt een
edel geslacht van dien naam, dat Echteld als een
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vrij eigen goed bezat, totdat een later Heer, O t t o v a n W i j h e , in 1495 gedwongen
werd, zijn heerlijkheid een leen van Gelder en zijn kasteel een open huis des hertogs
te maken. Bij erfenis kwam het op het laatst der vorige eeuw aan de Wa s s e n a a r s ,
uit wier bezit het aan de baronnen v a n B a l v e r e n overging.
Echteld is ons verste punt. Vandaar begint de terugtogt. Daar laten wij ook den
zonneschijn achter. De donkere wolkgevaarten, wier nadering wij reeds lang met
bezorgdheid gade sloegen, hebben zich over den ganschen hemel uitgebreid en alles
met een eentoonig, droevig graauw overdekt. De vergezigten verdwijnen in den
nevel. Rhenens hooge toren, straks nog duidelijk te herkennen, is verborgen achter
het neêrhangend dampgordijn, evenals de golvende lijn der heuvels aan den overkant
van den Rijn. Langs den weg buigen zich de toppen der boomen en in de slooten
beeft het riet voor den opgestoken wind. Al vinden wij een' korter weg naar de
Lingebrug, het landschap behoudt hetzelfde karakter; maar 't is als een gelaat, waarvan
de vriendelijke glimlach verdwenen en door de uitdrukking van stroeven ernst
vervangen is. De straks zoo vrolijk zich voortspoedende rivier is thans door golfjes
gerimpeld, en donker gekleurd is haar water, dat langs de met krachtige vuist
geschudde rietbosschen stroomt. De breede weg naar Rijswijk, dien wij inslaan, zou
anders bij gunstiger verlichting ons weêr een bekoorlijk oord leeren kennen, met zijn
welvarende boerenwoningen, met de kudde schapen over de velden verspreid, met
de welige bouwakkers, op vrij grooten afstand begrensd door het hooge kasteelbosch
van Zoelen en het digte geboomte, waarin de witte gevel van D j o e b a n g is gevat.
Ook het gehucht L a a g Z o e l e n , waar de streek meer bevolkt is en schilderachtige
hutten of aanzienlijker hofsteden bijeen zijn gegroept, zou zeker een' aangenamen
indruk achterlaten, als de zon op de strooijen daken speelde, als de boomen en struiken
bij de woningen hun geestige schaduwen op de muren
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wierpen. En de eenzame grintweg, tusschen ritselende populieren en wuivende
wilgentwijgen, waar langs straks ons rijtuig voortrolt, zou niet zulk een toonbeeld
van verlatenheid zijn, als zijn eentoonigheid door het geestig spel van licht en schaduw
wat gebroken werd. Hoe ver is nog de groote rivierdijk, wiens ligging de Mauriksche
toren en het Ravenswaaische boschje daar ginds in 't verschiet ons aanwijzen! Daar
tusschen hebben wij Rijswijk te zoeken, waar wij moeten uitkomen, maar van dat
dorp blijft de torenspits nog verborgen. En nu komt de regen. Claas Bruin, die 't ook
met zijn reisgezelschap niet bijzonder gelukkig in de Betuwe trof, mogt wel zingen:
‘'t Oprecht genoegen is aan weêr noch wind gebonden,
Schoon ons een waterstorm beloopt, het krenkt geen vreugd’,

zulk een ‘waterstorm’ verhoogt toch ‘'t oprecht genoegen’ niet uitermate. Wij hebben
bovendien den fraaijen omtrek van Zoelen achter ons en kunnen ons voorstellen, dat
de minder behagelijke landstreek, waardoor onze lange weg ons leidt, voor den
voetreiziger een bezoek aan dat gedeelte der Neder-Betuwe eenigszins bezwarend
maakt. Een land voor wandelaars is de Betuwe toch niet! Vooral zou de vervelende
Z e e g , een onafzienbare, smalle, boomlooze weg tusschen vlakke weilanden, ten
deele langs de M a u r i k s c h e We t e r i n g in lijnregte rigting voortloopend, het
taaist geduld op de proef stellen, al waren de omstandigheden ook gunstiger dan die,
waaronder wij die lage onherbergzame velden doorkruisen.
Bij Rijswijk wordt de landstreek ten laatste toch weêr vrij wat aantrekkelijker.
Daar komen weêr hooger akkers, boomen, huizen, en al duurt het nog langer dan wij
gedacht hadden, eer de verspreide woningen en hofsteden door de meer
aaneengesloten huizen van het dorp worden vervangen, daar is toch veel meer
afwisseling, en zelfs onder storm en regen verloochent zich het vriendelijk en
welvarend voorkomen van het landschap in de nabijheid van den rivieroever niet.
Gelijk zoo menig Neder-Betuwsche plaats is ook Rijswijk van
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hoogen ouderdom. In het ‘eiland der Batavieren’ verwondert het ons niet, dat een
betrekkelijk groot aantal plaatsen reeds eeuwen geleden met name worden genoemd
en 't laat zich gissen, - 't laat zich aanwijzen, waar opgedolven overblijfsels er van
getuigen - dat vele dorpen, wier bestaan uit onze oudste oorkonden blijkt, ook in de
dagen, waaruit geen schriftelijke bescheiden over zijn, bewoond zijn geworden. Als
Rijswijk voor het eerst in 960 vermeld wordt, is het reeds een plaats van eenig aanzien.
Er is sprake van ‘een eiland bij Beusichem, eigenlijk R i s w i c h geheten’. Daar was
een kerk met daaronder behoorende landen, die benevens drie andere hoeven, aan
St. Maarten te Utrecht toekwam. De tegenwoordige kerk is belangrijk vernieuwd en
geportland, maar de toren van groote moppen zonder eenig sieraad kan veilig als
overoud worden beschouwd. Ook de muurschilderingen, bij de herstelling van het
kerkgebouw ontdekt, volgens ontvangen berigten zeer geschonden en van weinig
beteekenis, kunnen heugenis van eeuwen hebben gedragen. Uit de 10de eeuw is echter
zeker niets, van wat wij nu zien, afkomstig. Het inwendige is in uitstekend goeden
staat en met zorg onderhouden, maar merkwaardigheden zijn er niet, tenzij dan eenige
grafzerken, waarvan eene, op een lage tombe, de namen draagt van D i e d e r i k
v a n B r a k e l en J u s t i n a v a n B o r s e l e n en het jaartal 1691, het jaar van haar'
dood: hij overleed in 1728. Een tweede bevat den naam G i j s b e r t v a n
H a r d e n b r o e k , 1608; een derde vertoont een wit marmeren wapenschild en
vermeldt, dat daaronder rust C . G . N o b e l , gest. 1781.
Tegenover de kerk zagen wij de palen van een hek, met den naam H o e k e n b u r g .
Daar lag tot voor weinige jaren een kasteeltje, behoorende aan den heer
K n e p p e l h o u t v a n S t e r k e n b u r g , bij wien wij een paar fotografische
afbeelingen van het huis vonden. De eenvoudige voorgevel had niets bijzonders, dan
het achtkantige torentje. Schilderachtiger vertoonden zich de digt begroeide
achtermuren, met twee ongelijke trapgevels. Inwendig was niets van waarde
voorhanden en omtrent de ge-
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schiedenis schijnt niets bekend. Met de commanderij van S t . J a n , die hier eertijds
moet zijn geweest, had het geen betrekking en onzeker is het, of de Heeren van
Rijswijk hier hun' burgt hebben gehad. Ook van hen weet men alleen eenige namen:
H a m u l g e r u s d e R i s w i c , die tusschen 1076 en 1099 als getuige van gravin
Adelheid voorkomt; A r n o l d en H e n d r i k in 1204 genoemd; H e s e k a , die als
weduwe in 1220 leefde; B o d i j n , in 1263 en W i l l e m , in 1273 en 1283 vermeld;
K r i s t e n v a n R i j s w i j k , Knape, die in 1390 hertog Willem op diens reis naar
Engeland volgde; wanneer er ten minste onder hen niemand schuilt, die in een ander
R i j s w i j k te huis behoort. Reeds lang moet echter dit geslacht zijn uitgestorven en
Rijswijk geen afzonderlijke Heeren meer gehad hebben.
Bij nadere kennismaking met het dorp, waarvan wij dezen morgen slechts een der
uiteinden zagen, vinden wij den toen ontvangen indruk versterkt. Het is een
welvarende plaats, die rijk is aan hout en, van den dijk gezien, met haar boomgaarden,
haar akkers, haar hagen, haar tuinen als een type van een fraai gelegen Betuwsch
dorp mag gelden. En voert straks de gierpont ons weêr over de Lek, dan hebben wij
ons uitstapje op Geldersch grondgebied geëindigd. Onder een' motregen verlieten
wij Wijk, onder een' stortregen keeren wij er terug. Niettemin, onbevredigd zijn wij
niet. Wij zagen ook zonnige landschappen, waar de vruchtbare bodem mild de vlijt
des landmans loont; schoone streken, waarop het oog des reizigers met welgevallen
rust; steden en dorpen, door hem, die volk en geschiedenis lief heeft, niet zonder
belangstelling te bezoeken.

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

175

Aanteekeningen.
Omtrent het kasteel D u u r s t e d e schreef mij de heer Croockewit, na het verschijnen
van de vorige aflevering, dat het huis van den heer Ve r w e y , waar wij in het tuinhuis
oude bouwwerken aantroffen (bl. 113), in de oude papieren h e t N e d e r h o f f heet
en dat de nog bestaande poort in de Volderstraat dus vermoedelijk die was, waar
boven, volgens den inventaris, ‘de drost van Coevorden’ sliep, indien de ‘Nederhof’
van het kasteel hier te zoeken is. De gansche ruimte tusschen de markt en het
tegenwoordig plantsoen, door de Mazijk begrensd, zou dus tot den burgt hebben
behoord. De zaak eischt nader onderzoek. Vooralsnog zou ik eer, overeenkomstig
de gewone inrigting van dergelijke gebouwen, het zoogenaamde ‘voorwerk’ voor
den nederhof houden.
Omtrent N a t e w i s c h werd ik ingelicht, dat het huis voor een tiental jaren is
gesloopt, met uitzondering van den toren, waarin een paar kamers zijn. Wat van den
dijk te zien is, is de nieuwe boerderij.
Het archief van Kuilenburg is beschreven door J . A . N i j h o f f , in zijn B i j d r a g e n
Deel I, bl. 1 e.v. Over G e o r g e F r e d e r i k v a n Wa l d e c k in betrekking tot
Willem III schreef dr. P. L . M u l l e r in 1880 een belangrijke bijdrage.
Bijzonderheden omtrent Kuilenburgs geschiedenis zijn door Vo e t v a n
O u d h e u s d e n verzameld. De O r i g i n e s C u l e m b o r g e n s e s van Zweder van
Culemborg zijn in M a t t h a e u s A n a l e c t a Tom. VI bewaard.
De spoorwegburg is beschreven en afgebeeld in S i p m a n ' s R e u z e n w e r k e n
van onzen tijd.
In Z o e l m o n d (Sermont) zoekt Molhuijzen (Nijhoff's Bijdragen, Deel VII, bl. 105)
een oude versterking. E n g e l r o d e houdt hij voor een door de Anglen ontgonnen
plaats. (Deel III, bl. 190.).
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Een korte geschiedenis van B u r e n , met afbeeldingen van het kasteel en het weeshuis,
leverde J . A . H e u f f A.z. in de 8ste afl. van E i g e n H a a r d , 1882. De geschiedenis
van de redding van het archief wordt verhaald 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 , 5de jg. bl. 205 e.v. en 6de jg. bl. 124, terwijl in den tienden
jaargang een aantal brieven van Maria van Nassau voorkomen. Het rekenboekje van
Frederik van Egmond is opgenomen jg. 10, bl. 132-160.
Over de overige dorpen en heerlijkheden is vooral te vergelijken: S l o e t ,
Oorkondenboek; N i j h o f f , Gedenkwaardigheden; v a n S p a a n , Inleiding, Deel
III, en R a d e m a k e r Kabinet, Deel VI.
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Oisterwijk.
Onder de dorpen van het hertogdom Brabant bekleedde O i s t e r w i j k van ouds een'
aanzienlijken rang. Het was de hoofdplaats van het kwartier, dat naar zijn' naam werd
genoemd en om de vruchtbaarheid van den bodem en de menigte van bloeijende
dorpen als ‘het schoonste’ geroemd. Zijn grondgebied, waaronder ook de dorpen
U d e n h o u t , H a a r e n , H e u k e l o m , B e r k e l en E n s c h o t behoorden, droeg
den titel van ‘V r i j h e i d ’. Hertog H e n d r i k I schonk in 1320 aan die van Oisterwijk
nagenoeg dezelfde wetten en voorregten, als aan 's Hertogenbosch werden verleend,
en krachtens een privilegie van hertogin J o h a n n a in 1387, mogten geen
vreemdelingen zich er vestigen, dan na het burgerregt voor twee schellingen te hebben
gekocht. Een' bijzonderen Heer heeft het nooit gehad en behoudens den korten tijd,
waarin het kwartier aan de hertoginne van Gelder was verpand, om terstond daarop
door de poorters van den Bosch weêr te worden gelost, was de Vrijheid van Oisterwijk
alleen den landsvorst onderhoorig. Zij sloot dan ook met andere steden en vrijheden
van Brabant verbonden van vriendschap en eendragt, met de belofte, om onderling
altijd vereenigd te blijven. Slechts het jagtregt was in 1357 aan 's hertogen hofmeester
J a n d e R o o v e r in leen
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gegeven, met het jagtslot N e m e r l a a r , waaraan het sedert verbonden bleef. Reeds
lang waren zijn weekmarkten vermaard en 't ontbrak ook niet aan de noodige
bescherming van de zijde der hertogen, om vrijheid en veiligheid voor kooplieden
en goederen te waarborgen. De weverij van wollen stoffen was er eens in hoogen
bloei; niet minder dan vijfhonderd weegetouwen moet men er hebben geteld. De
brouwerijen, ten getale van acht en dertig, hadden een' goeden naam. Maar ook hier
deden de rampen des oorlogs zich droevig gevoelen. Groote schade leed de welvaart
door de plunderingen en brandschattingen van den geweldigen M a a r t e n v a n
R o s s e m en in den worstelstrijd met Spanje had Oisterwijk ruim zijn deel aan de
algemeene ellende. Voor zoover zich echter uit eenige gegevens laat opmaken, bleef
het aantal huizen gedurende een viertal eeuwen nagenoeg op dezelfde hoogte, en er
is weinig reden om aan te nemen, dat Oisterwijk in vroeger tijd zooveel grooter zou
zijn geweest, dan tegenwoordig, of zelfs in 1846, toen er van gezegd werd ‘dat zijn
welvaart geheel verdwenen was.’ Wèl was in de 18de eeuw eenige achteruitgang
merkbaar geweest, maar 't verlies herstelde zich allengs weder, vooral sedert betere
gemeenschapswegen, waarvan 't gemis zich eenige jaren tegenover meer bevoorregte
plaatsen zeer had laten gevoelen, Oisterwijks handel en nijverheid de gelegenheid
tot mededinging hadden geopend. De bezoeker ontvangt, in dezen tijd althans,
geenszins den indruk, dat hij een kwijnende plaats is binnengetreden. Oisterwijks
weekmarkten zijn nog van beteekenis, vooral om den handel in boter en vee, en zijn
looijersbeurs is de belangrijkste van geheel Noord-Brabant.
Het dorp bestaat hoofdzakelijk uit een dubbele rij huizen, aan weerskanten van
een' zeer breeden weg. 't Gemeentehuis, met hoog bordes en torentje, staat midden
in de straat en verdeelt Oisterwijk in twee deelen. Eertijds vond men hier de overoude
kapel van O.L.V., om haar wonderdoend beeld bij de R. Catholieken wijd vermaard
en door duizenden bedevaartgangers bezocht. Na den Munsterschen vrede verlaten
en vervallen, werd
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zij in 1728 tot raadhuis ingerigt en in 1836 herbouwd. Het eene deel draagt van ouds
den naam van h e t L i n d e i n d . Dit vormt een ruime marktplaats, waar wij menig
nieuw en aanzienlijk heerenhuis vinden, al munten niet allen door smaakvollen
bouwstijl uit. De moderne woningen vormen een scherp contrast met het oude, door
zware steunbeeren op de been gehouden gebouwtje, dat den hechten, maar somberen
bouwtrant der vaderen in herinnering houdt. Voor zulk een huis zaten de drinkende
boeren van Te n i e r s ! Een lindenberceau vormt een der eigenaardigheden van het
plein, maar daaraan ontleent het zijn' naam toch niet. Linden overschaduwen de
dorpsstraat ook aan de andere zijde van het gemeentehuis, in het gedeelte, dat h e t
K e r k e i n d heet. Maar hier, op het grasperk, stond ‘de linde’, de oude,
wijdvermaarde, reusachtige linde, die zelfs, naar sommigen beweren, reeds in de
13de eeuw als een ‘dikke boom’ werd vermeld, die - al klom haar leeftijd ook zóó
hoog niet op - toch zeker wel van eeuwen heugde en wier breede kroon zich tot aan
de huizen moet hebben uitgebreid. Tal van palen schraagden de wijd uitgeslagen
takken. Onder zijn bladerendak werd linnenen botermarkt gehouden, en men zegt
dat een geheel regiment soldaten er onder schuilen kon. Waar is zij nu? Zij is er nog
wel, maar 't zou mogelijk zijn, dat zij aan de aandacht ontsnapte. Alleen het geraamte
is nog over. 't Ziet er wonderlijk uit. Belangwekkend is het overschot, maar
indrukwekkend niet meer. De bast is verdwenen, het merg is vergaan. Een zonderling
netwerk van knoestige worteltakken draagt nog een lage, kort afgesneden kroon, die
thans geen lommer meer geeft. Van den mastboom, die eertijds slank en fier uit de
linde opwies en zijn naaldguirlandes liet neêrhangen op het digte bladerendak, is
niets meer te bespeuren. Een ijzeren hekje, naar de afmeting der vroegere dikte van
den stam, beveiligt het armelijk overblijfsel van den uitgeleefden, wegstervenden
boom. Een sieraad voor het marktplein is hij niet meer. Toch is het goed, dat hij als
een merkwaardigheid in eere gehouden en zijn grijze ouderdom tegen baldadigheid
beschermd wordt. Thans is de roem van het plein
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de ‘Vrijheidsboom’, tot een' schoonen eik opgewassen, wiens val de burgerij ook
niet heeft geduld.
Ook het K e r k e i n d vertoont zich gunstig, met zijn welvarende burgerhuizen en
winkels, al ontbreekt het er aan nederige en min of meer vervallen woningen niet.
De linden in de dorpsstraat geven er een vriendelijk voorkomen aan en 't verwondert
ons niet, dat dorp en landstreek in den zomer druk worden bezocht, niet enkel door
familiën uit den omtrek, maar ook door gasten uit andere provinciën, die in het ruime,
goed ingerigte logement voor korter of langer tijd hun' intrek nemen. Gelegenheid
tot wandelingen is er genoeg, voor wie de eenvoudige schoonheid van het
Noord-Brabantsch landschap weet te waardeeren. Heuvels zijn er niet, noch
uitgestrekte bosschen van trotsche eiken of statige beuken, maar de landschapschilder
vindt er een' overvloed van fraaije partijen en meer dan één lid der broederschap van
S t . L u c a s kunt gij er ontmoeten, den schat zijner schetsen verrijkend op zijn
omzwervingen door het houtrijk oord. Wie zich de weelde van rijtuig veroorloven
mag of de vermoeijenis van wat verre togten niet schroomt, die kan in O i r s c h o t
een groot en nijver dorp, met een der merkwaardigste kerken van Brabant en een
zeer oud duifsteenen kerkje, volgens sommigen zelfs van Romeinschen oorsprong,
leeren kennen, om langs het adellijke huis B i j s t e r v e l d en het oude dorpje B e s t ,
- de geboorteplaats van S t . O d u l f u s , een' der apostelen van F r i e s l a n d , - het
station van den spoorweg te bereiken. Of de rijweg op Boxtel brengt hem naar het
dorpje H a a r e n , met het bisschoppelijk seminarium en het aanzienlijk buitenverblijf
van den kerkvoogd, en naar het overoude landgoed N e m e r l a e r met zijn deftig
ouderwetsch kasteel, terwijl de weg naar V u g h t hem door het uitgestrekte dorp
H e l v o i r t en langs een der oudste en edelste bezittingen van Brabant, het schoone
Z w i j n s b e r g e n leidt. Naar T i l b u r g en E i n d h o v e n , be-
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langrijke fabriekplaatsen, voert de spoorbaan in weinig tijds. En zoo behoeft het bij
een langer vertoef in Oisterwijk niet aan afwisseling te ontbreken. Maar wat de meeste
bezoekers herwaarts trekt, is d e H o n d s b e r g , en wie er komen voor een' enkelen
dag, doen het vooral om de wille van de bekoorlijke bosch- en waterpartijen van het
schoone landgoed, dat de baron v a n L i j n d e n v a n L u n e n b u r g voor ruim
een halve eeuw heeft aangelegd.
Wij gaan de lange dorpsstraat door, het nieuwe postkantoor en het Protestantsche
kerkje, met zijn torenspits en het jaartal 1811 in zijn' gevel, voorbij. Wij komen ook
langs de hooggelegen R.C. kerk, wier slanke muren met een koepeltorentje zijn
gesierd, op het ommuurde, met linden overschaduwde pleintje, bijna aan het einde
van het dorp. Het tegenwoordige gebouw heeft weinig of niets behouden van den
luister, waarmede in vroeger eeuwen de vorige parochiekerk prijkte. Zij had een'
fraaijen toren en was van binnen versierd met een prachtig orgel, met twintig altaren
en met een kostbaar marmeren oxaal, op marmeren pilaren rustend, terwijl
wijdvermaarde schilderstukken van beroemde meesters tal van vreemdelingen tot
haar trokken. Het trotsche gesticht, aan S t . P e t r u s i n b a n d e n gewijd, getuigde
van den hoogen trap van welvaart, waartoe Oisterwijk was opgeklommen en van
den godsdienstzin zijner ingezetenen. Uit welken tijd zij dagteekende, schijnt onzeker.
Oisterwijk had reeds in 1230 een kerk, waarvan het patronaat door hertog H e n d r i k
I aan de abdij S t . G e e r t r u i te Leuven werd opgedragen. Maar was dat hetzelfde
gebouw? Bleef het gespaard, toen de hertog van Gelder het dorp in 1388 in kolen
legde, of toen de geduchte Maarten van Rossem in 1542 er den rooden haan deed
kraaijen? Zoo niet, dan moet er toch vrij wat rijkdom zijn overgebleven, als het
ondanks de zware brandschatting van 4000 guldens, door dien geweldigen veldoverste
aan Oisterwijk opgelegd en in het volgende jaar door eene van 7000 gevolgd, nog
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mogelijk was, zulk een kerkgebouw te stichten! Het jaar 1583 was haar noodlottig.
Soldaten staken er den brand in, en al werd zij sedert een weinig hersteld, het instorten
van den hoogen toren verwoestte een groot deel van het trotsche heiligdom. Het koor
en de kruispanden, voor zooveel noodig herbouwd, bleven bij de Protestantsche
gemeente in gebruik, tot niet geringe ergernis der overgroote R.C. meerderheid, die
zich o.a. in 1728 zoozeer lucht gaf, dat de H.H. Staten strenge plakaten noodig
keurden. In 1795 werd de door bouwvalligheid gevaarlijk geworden kerk verlaten.
De Hervormden behielpen zich in een particulier huis, totdat in 1811 hun nieuwe
kerkje kon worden ingewijd. De R. Catholieken werden in 1809 door koning
Lodewijk, onder verpligting van een uitkeering van 7000 gulden, weêr in 't bezit der
oude parochiekerk gesteld en stichtten tegen 't nog gespaarde koor het ruime gebouw,
dat ook thans een bloeijende plaats als Oisterwijk niet onwaardig is, al kan het bij
het vorige niet halen in pracht.
Tot de aanzienlijke gebouwen van het dorp behoort ook het Franciscanessenklooster
met zijn tuinen, achter de hooge, zorgvuldig onderhouden beukenhagen zoo goed
als verborgen. 't Is tevens een kost- en dagschool, in 1844 gesticht op de plaats van
het oude klooster C a t h a r i n e n b e r g , dat in 1440 gebouwd, in 1573 verbrand, in
1609 hersteld en in 1731 verlaten werd. De weg, dien wij insloegen, heet nog steeds
de Kloosterdijk.
Ontvingen wij tot dusver een' gunstigen indruk van het uitgestrekte, welvarende
dorp, wij hadden van het landschap er om heen nog weinig gezien en als ten laatste
de huizenreeks achter ons ligt en de hagen het uitzigt niet meer belemmeren, dan is
't ons, of nu eigenlijk pas de wandeling begint.
Op korten afstand van Oisterwijk wordt onze aandacht getrokken door fraaije
boomgroepen en eikenlanen, groene, zonnige grasperken tusschen het hakhout en
een helder water, overwelfd door de breed uitgeslagen takken der boomen, wier
stammen langs de donkere, steile kanten staan geschaard. Hoewel thans verwilderd
en verwaarloosd - en daarom niet minder schilder-
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achtig! - zijn hier toch de overblijfsels van een' ouden, deftigen aanleg duidelijk te
bespeuren. Die laan is blijkbaar eens de ingang van een aanzienlijk landgoed geweest.
Dat water schijnt de buitengracht eener heerenhuizinge. Waar nu die
akkermaalsbosschen groeijen, kunnen wij ons ligtelijk moes- en bloemtuinen
voorstellen. Die grasvelden en boomgroepen herinneren aan een park. Wat wij
vermoedden wordt zekerheid door den naam D u r e n d a e l , dien wij op de paaltjes
bij de oprijlaan lezen. Durendael was een adellijk huis, indertijd een eigendom der
B r e d e r o d e s en R e n e s s e s , waaraan in 1647 door den Heer van de N e m e r l a e r
het jagtregt over Heukelom werd opgedragen. Meer kunnen wij er niet van te weten
komen, dan dat het omstreeks 1780 werd gesloopt. Bijzonderheden schijnen er niet
van bekend. 't Is niettemin een bekoorlijk plekje, al kan het dan ook voor de
geschiedenis niet belangrijk worden genoemd. Het stille water - 't is eigenlijk het
riviertje de L e i - weerspiegelt rustig het rijke groen en de grijze stammen aan zijn
oevers, totdat het zich tusschen de digt bewassen boschjes verliest, en vooral van de
brug aan het einde der laan overzien wij een romantische boschpartij, zooals het
Oisterwijksche landschap er maar weinigen meer heeft aan te wijzen. Op het
voormalige slotterrein, aan de overzijde der brug, prijken krachtige eiken en hoog
opgaande dennen. Een lange, breede laan, regt tegenover de brug, loopt er dwars
door heen, en tusschen 't eerwaardig geboomte ligt de boerenwoning, vroeger een
der ‘neerhuizen’, het eenige, wat nog van het kasteel is gespaard. Wij behoeven niet
op onze schreden terug te keeren. De laan over de brug wendt zich straks links af en
komt weêr uit op den grintweg, die langs de gronden van Durendael heen loopt. Dat
er van het oude landgoed nog wel een fraaije buitenplaats zou zijn te maken, kunnen
wij in 't voorbijgaan opmerken. Er is hout in overvloed en een zorgende hand zou
alleen wat orde in den chaos hebben te brengen en met het oog op de toekomst wat
nieuw gewas hebben te planten, om met het gespaarde een goed en veelbelovend
geheel tot stand te brengen. Maar ook voor den omtrek van Oisterwijk is 't wel-
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ligt meer een tijd van afbreken, dan van opbouwen, meer van sloopen dan van
aanleggen, waar 't althans buitenplaatsen betreft. Het hout heeft meer waarde als het
valt, dan als het staat en bouwland geeft meer rente, dan boschgrond.
De grintweg naar den H o n d s b e r g levert geen belangrijke gezigtspunten op. De
gronden zijn met zomervruchten bebouwd, of met dennen en akkermaalshout beteeld.
Hier en daar voeren lanen en zandsporen zijwaarts af en vooral aan onze linkerhand
houden wij voor het meerendeel een houtrijk terrein, waardoor straks ons pad zal
leiden, als wij naar Oisterwijk terug keeren. Voorloopig achten wij het, bij onze
onbekendheid met de landstreek, het veiligst, den hoofdweg niet te verlaten. Menschen
zien wij niet veel en huizen zijn er niet overvloedig. Bij een der weinige woningen,
een eenvoudige herberg, staat een hooge paal, thans eenzaam en schijnbaar doelloos.
De tuin, blijkens het opschrift verboden voor wie geen lid is der vereeniging S e m p e r
U n i t a s , is op dit uur van den dag zonder gasten. Maar als het schietwedstrijd is,
dan wordt de vogel daar hoog in de lucht geplaatst. Dan vereenigt het in Brabant nog
altijd geliefde volksfeest hier een talrijke schare, om mede te dingen naar den prijs,
die juistheid van oog en vastheid van hand bekroont, of om getuige te zijn van de
vaardigheid, waarmede de schutters het doel weten te treffen. En dan is de weg niet
eenzaam. Dan blinken de hooge witte mutsen der donkeroogige deernen tusschen
het groen. Dan wemelt het van kleurige doeken, voorschoten en rokken, vrolijk
afstekend bij het meer stemmig gewaad, waarin het sterke geslacht zich op feestdagen
dost. Dan schittert het goud van kruis en oorhangers, en lustig laten de stemmen zich
hooren in vrolijke liederen, door den klank van muziekinstrumenten afgewisseld.
Soms ook betreedt een talrijke volksmenigte, door voertuigen van allerlei aard
voorbij gereden, den grintweg naar den Hondsberg. Meer verscheidenheid is er in
de kleederdragt, want van
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verschillende kanten komen zij en tot onderscheidene standen behooren zij. Zeldzaam
prijkt er een kruis op de borst, al heeft een godsdienstig doel de meesten
zamengebragt, zooals uit den ernst der hier en daar aangeheven psalmliederen blijkt.
Ook nieuwsgierigen ontbreken niet en niet alles, wat er gezien en gehoord wordt op
den weg, draagt juist een gewijd karakter, maar de aanleiding tot de buitengewone
levendigheid tusschen de bouwvelden en dennenboschjes is toch een der groote
volksvergaderingen van den nieuwen tijd, die den naam van Z e n d i n g s f e e s t e n
dragen. Een en andermaal werd de Hondsberg door den eigenaar afgestaan ten
behoeve van het Z u i d e r - Z e n d i n g s f e e s t . Heden is het stil op den weg, maar
als wij op den Hondsberg gekomen zijn en het bosch doorwandelen, dan zien wij de
toebereidselen voor zulk een zamenkomst, die over enkele dagen gehouden zal
worden: houten stellaadjes voor spreekgestoelten, loodsen voor cantines, lange
zitbanken voor wie zich liever op de harde plank neêrlaten, dan zich neder te vlijen
in het mos. 't Moet een vrolijk tafereel zijn, als zooveel duizenden daar zijn
zamengestroomd onder de hooge, statige dennen! Maar wie iets dergelijks elders
heeft aanschouwd, acht het geen schade, dat thans nog de plegtige eenzaamheid
heerschappij voert in het schoone bosch.
Ook op zonnige zomerdagen, op zon- en feestdagen vooral, kan 't er druk genoeg
zijn. Niet enkel uit Oisterwijk, maar uit de gansche provincie bezoeken talrijke
gezelschappen den Hondsberg en de vreemdelingen, die Noord-Brabant willen leeren
kennen, verzuimen niet ligt een uitstapje naar dit liefelijk oord. 't Is heden echter een
buijige dag en de weersgesteldheid is te onzeker, om tot verre rijtoeren uit te lokken.
Wij hebben dan ook in het ruime, goed ingerigte restauratiegebouw de beide
verdiepingen met hun zalen en veranda's onverdeeld tot onze beschikking en de
kastelein ondervindt het ter dege, dat het rijk der ‘ouderwetsche’ zomers uit schijnt
te wezen. Toch blijkt het ons, dat de fortuin den stoutmoedigen gunstig is. De nu en
dan verraderlijk neêrvallende regen deert ons weinig. Zelfs bragt een onver-
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wachte bui ons in Oisterwijk in het huisvertrek van een' welwillend winkelier, die
ons van de plaats zijner inwoning een aantal bijzonderheden mededeelde, en een
hevige stortregen vond ons op den Hondsberg veilig onder dak. Maar als dan weêr
de zon doorbrak, wat schitterde dan alles in tooverachtigen gloed! Wat blonken dan
de droppels aan de takken en wat straalden dan de bladeren, wat vonkelden dan de
varens en mossen op den rijk begroeiden grond! Hoe stroomde er dan een lichtglans
over de hooge toppen en de slanke stammen en wat baadden zich de vijvers met hun
witte waterlelies en hun groene riethalmen in het wazig goud! Van de woeste heide
met haar uitgestrekte ‘vennen’, heeft de kunst inderdaad een heerlijk plekje gemaakt.
Met uitnemenden smaak werden die ‘vennen’ tot sierlijke waterpartijen vergraven
en die heidevelden tot een indrukwekkend landgoed aangelegd. Een ‘berg’ is op den
H o n d s b e r g ver te zoeken, maar de bodem is toch eenigszins golvend en enkele
verhevenheden verkregen zelfs door den uit de plassen gegraven grond een niet
onbelangrijke hoogte. En vooral de groote watervlakten, nu eens door krachtig
opgewassen hout ingesloten, dan weêr enkele boomgroepen weerspiegelend, ginds
door korenvelden en lage boschjes omzoomd, hier als een heldere spiegel blinkend
in het zonlicht, daar met breede pompenbladeren of rijk gepluimd riet begroeid,
leveren een' overvloed van telkens afwisselende en altijd treffende gezigtspunten op.
Soms is de oever steil en donker, of met donzig mos begroeid; soms is het water met
een breede strook van helder wit zand omzoomd; soms verliest het zich tusschen
biezen en weelderig struikgewas; overal is 't een rijkdom van lijnen en tinten, die het
oog door telkens nieuwe schoonheden geboeid houdt. Want dit geeft aan het bosch
van den Hondsberg zulk een eigenaardige bekoorlijkheid, dat de kunst zich nergens
hinderlijk op den voorgrond dringt. Zij heeft haar' tooverstaf uitgestrekt over de
wildernis, maar haar bijna overal zooveel het kon den stempel der ongerepte natuur
laten behouden. En heden, nu wij alleen zijn, nu in de stille dennenbosschen en over
de sluimerende watervlakten geen vrolijke stemmen weer-
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klinken, maar enkel de houtduif kirt in de takken en het koeltje door de toppen der
hooge mastboomen ruischt, ontvangen wij een' diepen indruk van de plegtige majesteit
van dit ernstig en toch zoo liefelijk woud.
Langs een' anderen weg keeren wij naar Oisterwijk terug. Een breede baan met witte
paaltjes langs het voetpad, een zwaar zandspoor tusschen dennen, een groene graslaan
met populieren beplant, een rijweg, waar jonge eikjes gepoot zijn - dat alles geeft
afwisseling, al blijft het landschap eenvoudig. Er is schoon gevormd houtgewas en
de gronden zijn soms prachtig begroeid. Nu eens kronkelt een waterstroompje door
de velden, dan blinkt een vennetje tusschen de struiken, ginds opent zich een
doorkijkje op een statige eikengroep. Fraaije beuken en eiken omringen de hofstede
G r o o t - S p e i j k en in mededinging met den naburigen Hondsberg biedt de
uitspanning K l e i n - S p e i j k der Oisterwijksche bevolking, der jeugd vooral, de
gelegenheid tot buitenpartijtjes aan. De vriendelijke noodiging boven de deur eener
kleine herberg:
Die vermoeid is van den gang
R u s t w a t i n d e n Vo g e l e n z a n g .

behoeft ons niet in verzoeking te brengen. Om er vermoeid van te worden, is de gang
van den Hondsberg naar Oisterwijk niet lang genoeg. Maar was 't in den tijd, waarin
het vogelkoor jubelt in het bosch, misschien zouden wij ons een oogenblik neêrzetten
voor de nederige huisdeur, om te luisteren naar den heerlijken wildzang, waaraan
het huis zijn' naam ontleent. 't Laat zich denken, dat in de aan allerlei hout zoo rijke
landstreek een voorjaarswandeling dubbel genot oplevert, als van alle kanten het lied
der gevederde zangers weergalmt.
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In het dorp teruggekeerd, rest ons nog een uitstapje naar de plek, waar vroeger ‘de
burgt’ moet hebben gestaan. Van dien burgt is niets meer te zien en daarom zouden
wij ons niet behoeven op te houden. Maar het landschap beloont de geringe moeite
der kleine wandeling wel. Een vriendelijke landweg tusschen korenvelden leidt naar
een' schilderachtigen watermolen, met overhangend rieten dak, aan het lustig
stroomend riviertje gelegen. Niet ver van daar is de begroeide gracht, die eens het
slot zal hebben omringd. Men zegt, dat eenige middeleeuwsche munten tusschen het
puin der fundamenten zijn gevonden. O u d e n h o v e n laat zich omtrent het bestaan
van het slot twijfelachtig uit. ‘Eenigen meenen,’ zoo sprak hij in het jaar 1670, ‘dat
op den berg, H o o g e n b e r g genaamd, een burgt geweest is.’ In elk geval schijnt
het huis reeds lang verdwenen en de geschiedenis zwijgt er over. Reeds in het begin
der 17de eeuw vond men er alleen een groote hoeve, het middelpunt van een
aanzienlijk landgoed, Te r B o r g t e genaamd. - Niet ver van daar, bij den oliemolen,
lag destijds de oude heerenhuizinge W i j d e n b e r g , sedert en ook thans nog een
boerderij, waarin fraaije geschilderde, maar helaas verongelukte, glazen werden
aangetroffen.
In de R e i z e d o o r d e M a j o r y v a n ' s H e r t o g e n b o s c h , ten jare 1798
door een' ongenoemde gedaan en het volgende jaar in het licht verschenen, komt een
afbeelding voor van een kasteel, met het onderschrift: O i s t e r w i j k . De gezigten
zijn, volgens den uitgever, zeer naauwkeurig geteekend en verdienen dus
waarschijnlijk vertrouwen. Het afgebeelde huis, waarvan overigens in het werk zelf
niet gesproken wordt, is blijkbaar het overschot van een uitgestrekt gesticht. Het
heeft drie verdiepingen met een' vrij hoogen trapgevel. Aan den eenen hoek staat
een waarschijnlijk tienkantige toren, door een' vervallen muur aan een' lagen ronden
hoektoren verbonden. Tegen de andere zijde is een hooge achtkantige toren gebouwd
en een ophaalbrug ligt er voor. Achter het huis ziet men het overblijfsel van een
gekanteeld rondeel en nog iets verder op een' heuvel een hoog
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gevaarte met trapgevel en een lager, vermoedelijk zeshoekig, aanbouwsel, met
puntgevels boven ieder muurvlak, terwijl ter zijde een kapel, door muren aan de
gebouwen verbonden, is te herkennen. Langs het huis loopt een groote weg, waarop
een bespannen kar en eenige personen zich bewegen. De ‘burgt’ kan 't niet zijn.
Daarvan was destijds reeds lang geen steen meer op den anderen. Ook werd daar
geen kapel gevonden. D u r e n d a e l was in 1798 ook reeds gesloopt en dat huis
schijnt ook niet van zoo groote beteekenis geweest te zijn, als de overblijfselen op
de afbeelding te zien geven. Het bezwaar omtrent de kapel zou evenzeer van
Durendael gelden. Is het dan welligt ‘de heerenhuizinge, opgebouwd van de oude
muren’ van het klooster C a t h a r i n e n b e r g ? 't Heeft echter door zijn torens en
rondeel meer het voorkomen van een kasteel, dan van een geestelijk gesticht en het
huis schijnt ouder dan het jaar 1731, toen het klooster ontruimd werd. In 1802 was
de kloosterkerk reeds geheel ‘weggeraakt’, zoodat zij zich in 1798 wel niet meer in
zoo goeden staat als de kapel op de plaat zal hebben vertoond. De schrijver van de
R e i z e d o o r d e M a j o r y zegt trouwens van het klooster ook niets anders, dan
de onjuistheid, dat het in 1574 is afgebrand en sedert niet herbouwd. Hij zal op de
plaats daarvan dus wel niet zulk een altijd nog aanzienlijk gebouw hebben gezien.
De zaak blijft duister, gelijk over 't algemeen nog wel aanleiding is tot de oude klagt,
dat de bronnen voor de kennis van menige, toch niet onbelangrijke, plaats in
Noord-Brabant slechts armelijk vloeijen. Wat konden wij weinig opdelven omtrent
de geschiedenis van Oisterwijk en zijn voornaamste gebouwen! Het oog kan zich
even goed verlustigen in het aanschouwen van het welvarende dorp en bij het rondzien
in de liefelijke landschappen, waarvan het omringd is. Maar wij scheiden toch minder
bevredigd, als uit het verledene geen beelden voor ons optreden, die het tegenwoordige
geslacht verbinden aan de geslachten, die voorbij zijn gegaan. 't Is, of er het regte
leven ontbreekt, als de steenen niet spreken en de natuur niet bezield wordt door
herinneringen, dierbaar aan het gansche volk.
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Tegenover de Nederlandsche natie, zooals zij door haar geschiedenis gevormd is,
staat Brabant nog altijd eenigszins als een vreemdeling. Het heeft niet gedeeld in de
groote gebeurtenissen, die op de Noordelijke gewesten hun' stempel hebben gedrukt.
Op zijn oude hertogen hebben wij minder betrekking, dan op de Hollandsche graven,
de hertogen van Gelder, de bisschoppen van Utrecht. De herinnering van vroegere
vijandschap, toen aller hand tegen allen was, is niet uitgewischt door lateren
gemeenschappelijken strijd en zegepraal. In de dagen der Republiek was
Staats-Brabant als een overwonnen land, veel meer tot Spanje en Oostenrijk, dan tot
H.H. Hoogmogenden geneigd. Met onwil droeg de overgroote meerderheid de
heerschappij der kleine minderheid. Met gejuich werden de Fransche troepen begroet,
omdat zij de ‘Geuzen’ zouden verjagen. Hoe fel van weerszijden de verbittering was,
geeft de R e i z e d o o r d e M a j o r y op iedere bladzijde te lezen. Oisterwijks
geschiedenis heeft weinig anders te verhalen, dan hoe de Gelderschman herhaaldelijk
het dorp heeft geplunderd, hoe de Geuzen kerk en kloosters verwoestten, hoe Lumey's
benden den Gorkumschen martelaar Johannes van Oisterwijk hebben vermoord, hoe
de Protestanten tot het einde der vorige eeuw de schoone hoofdkerk in bezit hadden.
Het schijnt, alsof dergelijke onaangename herinneringen de eenigen zijn, uit de
aanraking met de overige gewesten overgebleven. De volksaard, de godsdienstige
opvatting vooral, heeft sinds eeuwen een wijde en diepe kloof gegraven, tot groote
schade voor de wederzijdsche waardeering en de hartelijke zamenwerking.
Veelbeteekenend zegt de schrijver van de opstellen over den Oisterwijkschen dichter
pater A d r i a n u s P o i r t e r s , S . J . 1 dat hij alleen door Catholieken in zijn v o l l e
waarde geschat kan worden, gelijk Jacob Cats door de Calvinisten. Dit geldt ook in
ruimer zin van alle openbaringen van het volksleven. Als vreemdelingen
rondwandelend in de schoone landstreek, behoeven wij niets te bespeuren v an het
verschil tusschen Noord en Zuid, gelijk wij op onze zwerf-
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Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

191
togten door het vaderland ons nergens in staatkundige of godsdienstige vraagstukken
hebben te mengen. Onwelwillendheid ontmoeten wij nergens; voorkomendheid en
vriendelijkheid ondervinden wij in Brabant ten minste evenveel, als elders. Maar als
wij de geschiedboeken en plaatsbeschrijvingen opslaan, dan komt daaruit een andere
geest ons tegen, dan waaraan wij gewoon zijn, dan missen wij de punten van
aanraking, waardoor bewoners van verschillende gewesten tot kinderen van één
vaderland worden. Het verledene is niet ongedaan te maken, maar wie er iets aan
kan doen, om liever dat verledene te doen begrijpen, dan oude grieven op te rakelen,
die doet een goed werk. En de belangstelling in de in zooveel opzigten merkwaardige
provincie, waarvan wij ditmaal een der schoonste gedeelten bezochten, kan er slechts
door worden verhoogd, als door vollediger kennis van haar geschiedenis het gevoel
van gemcenschap wordt verlevendigd bij landgenooten, die, vroeger door velerlei
dingen gescheiden, door den loop der gebeurtenissen tot één volk geworden, ook
inderdaad één moeten worden door de sympathie, uit wederkeerige waardeering
geboren.
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Aanteekeningen.
De archiven van N. Brabant zijn, en waren vooral, nog al verspreid. De oude
leenregisters der hertogen berusten te Brussel. Die van den lateren Raad- en Leenhof
van Brabant werden eerst in den Haag, daarna in Breda bewaard. Voor korten tijd
zijn zij overgebragt naar den Bosch, waar zij echter nog niet geplaatst en geraadpleegd
konden worden.
De werken van O u d e n h o v e n , v a n H e u r e n en H a n e w i n k e l , hoewel
reeds tamelijk oud, zijn nog de hoofdbronnen voor de geschiedenis van Oisterwijk.
Eenige bijzonderheden omtrent de kerk en het klooster zijn te vinden bij C o p p e n s ,
M e y e r y s c h M e m o r i e b o e k en S c h u t j e s : K e r k e l i j k e g e s c h . v a n
h e t b i s d o m ' s H e r t o g e n b o s c h . De R e i z e d o o r d e M a j o r y (ook door
Hanewinkel geschreven), bevat omtrent Oisterwijk niets belangrijks. Omtrent de
haardsteden en de bevolking in verschillende tijden is te vergelijken het 2de deel van
Hermans B i j d r a g e n .
Door bemiddeling van de H.H. Verster en Rijpperda in Oisterwijk ontving ik den
inventaris van het archief dier gemeente en een uitgebreid rapport, door L. van Heuvel
in 1609 op last der aartshertogen opgemaakt, om te dienen voor het werk van J. de
Gramey. Voor de kennis der vele rampen in den ‘Spaanschen tijd’ is 't vooral van
belang.
Mr. Verster berigtte mij, dat het verval van de baaiweverij vooral is toe te schrijven
aan den angst der toenmalige bevolking voor inkwartiering. 't Plan was omstreeks
1818, den grooten weg van den Bosch op Antwerpen over O. te leggen. Algemeen
verzoek, om van die ramp verschoond te blijven. De weg ging dan ook over Tilburg
en de nijverheid toog derwaarts.
Volgens mededeeling van Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt te 's Hertogenbosch
is op het archief aldaar omtrent den burgt en Durendael niets te vinden. Betreffende
K e r k h o v e n , een huis en heerlijkheid onder Oisterwijk (thans nog een gehucht)
ontving ik van dezelfde vriendelijke hand deze aanteekening:
Analytische opgave der oorkonden, berustende in de boekerij van het Prov.
Genootsch. van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant:
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17 Maart 1682 Maria van Bam, wed. van Charles Antoni van Vladeracken, verheft
het leen van Carckhoven onder Oisterwijk voor den raad en leenhove van Brabant
te 's Hage.
3 April 1704 Johan Philips geb. Baron van Leefdael, als vader en voogd van
Cornelia Johanna, verwekt bij zijne huisvrouw Henriette van Vladeracken, draagt
op aan den raad en leenhove van Brabant te 's Hage het goed genaamd het Leenhof
de Kerckhove onder Oisterwijck, ten behoeve van den Prins de Corsvarem, Graaf
van Niel, kolonel te paard in Staten dienst.
29 Nov. 1718 Isaac Baron van Cromstrom, brigadier en kolonel, als vader en
voogd van Christina Elisabeth Cromstrom, verheft voor den raad en leenhove van
Brabant de achterleenen van Kerckhoven onder Oisterwijck, haar aangekomen bij
koop van Cornelia Johanna Baronesse van Leefdael, markiezin van Assche.
22 Dec. 1719 Johan Baron van Echten, overste der infanterie, als vader en voogd
van zijne dochter Christina, verwekt bij zijne overledene vrouw Christina Elisabeth
Baronesse van Cromstrom, doet opdracht en kwijtschelding voor den raad en leenhove
van Brabant te 's Hage van zijn hof Kerckhove onder Oisterwijk, ten behoeve van
Isaac Baron van Cromstrom, brigadier en kommandant van Veurne en Dixmuyden.
5 Dec. 1768 Dina Henriette Baronesse van Cromstrom, Douarière Deelen van
Schouenburgh, verheft voor den raad en leenhove van Brabant het huis genaamd het
Leenhof van Kerckhove onder Oisterwijck, haar aangekomen bij doode van haren
broeder Isaac Baron van Cromstrom.
Omtrent het kasteel de Nemerlaer deelde jhr. van Sasse mij mede:
22 Maart 1357 beleenen Wenceslaus en Johanna, hertog en hertogin van Brabant,
hunnen hofmeester J a n d e R o o v e r , ridder, met het goed de Nemerlaer en de
daartoe behoorende visscherij, alsmede met de warande in de parochien en dorpen
van Oisterwijk, Haaren, Helvoirt en Esch.
16 Febr. 1410 verzwaart Anthonis Hertog van Brabant, op de klacht van D i r k
d e R o o v e r J a n s z n , de straffen, bedreigd tegen de schending van diens vischen jachtrecht onder Oisterwijk, Haaren, Helvoirt en Esch.
8 Mei 1481 wordt W i l l e m v a n B o k h o v e n C l a a s z n in het bezit van de
Nemerlaer en deszelfs visscherij, alsmede in het bezit van voorzegde warande (welke
goederen hem bij successie waren ten deel gevallen) bevestigd.
25 Mei 1557 was heer van de Nemerlaer enz. G e r a r d v a n V l a d e r a c k e n ,
ridder der Orde van St. Jan van Jeruzalem, schepen van 's Bosch en heer van Geffen,
ten gevolge van diens huwelijk met Cornelia van Bokhoven. Hij stierf 30 Maart 1562
en werd te Nuland begraven.
19 Juni 1617 wordt juf. E l i s a b e t h v a n B e r c k e l , weduwe van K a r e l v a n
V l a d e r a c k e n , in voorschreven leen bevestigd. Hun zoon
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K a r e l v a n V l a d e r a c k e n , heer van de Nemerlaer, † 10 Maart 1655, h. Marie
van Doerne † 28 Aug. 1645.
Hij werd in het bezit van dat goed achtereenvolgens opgevolgd door zijn zonen
Karel van Vladeracken † 10 Maart 1655 en Antonius van Vladeracken, geh. met
Maria Bam; zij † 20 Februari 1702.
1719 is heer van van de Nemerlaer I s a a c B a r o n v a n C r o m s t r o m .
9 Sept. 1775 verkoopt Adriana Geertruid Le Grand, douarière van Casparus de
Jong, het huis de Nemerlaer met de daartoe behoorende warande aan W i l l e m
A n n e b a r o n v a n Wi l m s d o r f .
Thans is eigenaar van de Nemerlaer Jhr. Alberique van den Bogaerde van
Moergestel.
Volgens den heer de Jong van Rodenburg was de plek, waar later de Nemerlaar
gebouwd werd, reeds in den Frankischen tijd bewoond.
In het handschrift van van Heuvel vind ik, dat Durendael destijds behoorde aan de
erfgenamen van Brederode, en bewoond werd door Heer Hendrik de La Rivière, als
getrouwd hebbende Vrouwe Adriana van Brederode, een dochter van Heer Reynald.
Men gist in Oisterwijk, dat het kasteel in de R e i z e d o o r d e M a j o r y
afgebeeld, Durendael is. Vreemd, dat Le Roy, (Brab. ill.) er niets van heeft, als het
zulk een aanzienlijk gebouw is geweest.
De archivaris van Noord-Brabant, Mr. C.C.N. Krom, deelde mij het volgende mede,
uit een extract van een leenregister uit de 16de eeuw, door den griffier Strick gemaakt.
‘t g o e t t e r b o r c h ’ met woningen, molens, landen, cijnsen, enz. te leen
gehouden van den Hertog van Brab. door Godschalck R o e s m o n t , en door dezen
in 1443 verkocht aan J a n v a n D o n g e n en zijn vrouw Margriet van Haren. Jacob
van D. verkocht het in 1536 aan Corn. K i e v i t s . In 1607 werd het door Mr. Jan K.
verkocht aan Christiaan, zoon v. wijl. L a u r e n s v a n R a v e s t e i n ; in 1619 te
leen verheven door Godev. P i j n a p p e l en juffr. Aleyt v. Ravenstein.
(De bovengen. Godsch. Roesmont is vermoedelijk dezelfde, die in 1421 en '23
rentmeester v.d. Hertog was in de Meierij v.d. Bosch. Hij had ook in leen v.d. Hertog
het goed ‘t e n k e r c h o u e ’ onder Oisterwijck.)
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Tegelijk met het goed ‘ter borch’ wordt te leen verheven het ‘Wouenbroek’, een
beemd met vischrecht, van den Oisterwijkschen dijk tot aan den molen v. Roel v.
Dongen en zijn opvolgers. Dit werd in 1570 aan een Kivits verkocht, en kwam zoo
in dezelfde hand.
Te Oisterwijk treft men ook aan de heerlicheyt en een hoeve van ‘v o s l a i r ’, van
grooten omvang, waartoe o.a. behoort een laathof met 40 laten, die opbrengen,
behalve geld en vlas en hoenders, 52½ mud rog.
Nog is er te O. onder vele andere leenen van den Hertog: het huis
We y d e n b e r c h , omgraven, en met vischrecht.
De geschilderde glazen van Wijdenberg, door den heer ontvanger Rijpperda gezien,
zouden hem worden afgestaan. Ongelukkig waren zij gebroken, voor dat zij in zijn
bezit kwamen.
Dezelfde spreekt nog van een goed, Z w a n e n h o f , gelegen achter het klooster,
waarvan de grachten nog over zijn. Omtrent Vo l s a i r schijnt niets meer bekend.
In 't bezit des heeren R. is een glazen beker met het wapen van O. en het opschrift:
‘H e t w e l v a r e n v a n ' t Q u a r t i e r v a n O i s t e r w i j c k .’
De titel, H e e r v a n O i s t e r w i j c k , gegeven aan Hubertus van Malsen, in 1612
als Heer van Tilburg en Goirle overleden, zou aanleiding kunnen geven tot de
meening, dat O. eenigen tijd een afzonderlijke heerlijkheid was geweest. Dit is echter
het Zuid-Hollandsche Oisterwijk, hem aangekomen door zijn huwelijk met O t t h e
v a n H a r g e n (J.W. te Water, Ve r b o n d d e r E d e l e n , deel III, bl. 3.) Volgens
Le Roy (B a t . i l l . bl. 142) lag zijn zerk niet in den Bosch, maar te Tilburg voor
het hoogaltaar, waar hij haar gezien had.
Lezenswaardig zijn de in den tekst aangehaalde opstellen over den ten onzent te
weinig bekenden dichter A d r i a n u s P o i r t e r s en zijn hoofdwerk: H e t M a s k e r
van de wereldt afgetrocken.
De archieven van de Leen- en tolkamer, waarop mij de heer adjunctarchivaris van
het Rijk, jhr. van Riemsdijk, opmerkzaam maakte, bevatten voor ons doel niets.
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Een aardig artikel over ‘oudheden in de Meiery van den Bosch, hare opkoopers en
verzamelaars’ is te vinden in het bijvoegsel van de A m s t e r d a m m e r , Dagblad
voor Nederland, 21 Jan. 1883. Er was op de talrijke kasteelen vrij wat antieks te
vinden.
Omtrent Durendael wordt te Oisterwijk verhaald, dat de vermaarde Fransche ridder
Bayard er zich zou hebben opgehouden. Grond voor die overlevering schijnt er echter
niet te wezen.
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Mettray-Bathmen.
Op de kaart van Gelderland zou men vergeefs den naam zoeken van h e t w i t t e
d o r p . Maar de bewoners van Zutfen en omstreken weten het wel te vinden. Ook
ontvangt het jaar op jaar tal van belangstellende bezoekers en zijn officiële naam
wordt door duizenden in den lande met ingenomenheid uitgesproken, door - wie zal
zeggen hoevelen! - met innige dankbaarheid genoemd. Want wat in den omtrek als
h e t w i t t e d o r p bekend is, heet N e d e r l a n d s c h M e t t r a y . Zeker is de
ingenomenheid met Mettray niet onverdeeld. Er zijn er, die grieven hebben, zeer
ernstige grieven zelfs. Ook is niet bij alle voormalige kweekelingen en hunne
betrekkingen de dankbaarheid zoo levendig. Zal het ons verwonderen? De
hoofdbestuurders zelven, waaronder er zijn, die reeds van de stichting af hun beste
krachten er aan wijden, zullen de eersten zijn om te erkennen, dat ook dit
menschenwerk onvolmaakt is. Er moest beproefd, gezocht worden; er is misgetast
en gedwaald. Niet als Minerva, geheel volwassen met helm en speer en schild uit
Jupiters hoofd geboren, kwam Mettray volmaakt uit het heldere hoofd en het warme
hart van ‘vader Suringar.’ Maar de gedachte was groot en goed, en de ondervinding
moest leeren. Zij heeft ook ge-
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leerd. Zij zal blijven leeren. Welk een werk werd hier ondernomen! ‘De straatjongen’
- 't is een eigenaardig woord. De jongen, die op straat leeft, en op straat niet veel
goeds leert en niet veel goeds uitvoert. Hij is te idealiseren door den gevoeligen
dichter. Daar zit in dien jongen ook wel iets goeds. Maar 't zit er diep. 't Is vaak met
een dikke laag onreinheid overgroeid. Het eischt voortdurende zorg, wijze
behandeling, onuitputtelijk geduld der liefde, om het op te wekken, om het
genoegzaam te versterken, om het tot heerschappij te brengen. De straat verstikt het.
Het huis? Wat is voor menig jongen het huis? De naakte, slordige kamer, waar
niemand is, omdat vader zit in de kroeg, moeder bij de buurvrouwen babbelt - het
ledige, ongezellige vertrek, waar geen oog op hem kan gehouden worden, omdat de
man den ganschen dag op zijn werk is en de vrouw buitenshuis haar brood moet
verdienen. Sommigen, velen misschien, hebben een te huis. Maar harde tucht verhardt
er het hart, of dwaze liefde, die altijd toegeeft en geen kwaad in de kinders kan zien,
bederft, of geknoei en gekonkel vermoordt reeds vroeg den heiligen waarheidszin.
Daar is de weduwnaar, wiens moederlooze kinderen moeten worden overgelaten aan
gehuurde hulp; de weduwe, wier hand te zwak is, om den wilden knaap in den band
te houden; de verlatene, die 't onechte kind mag zien op te voeden, zoo goed zij het
kan. Er zijn ook geschikte gezinnen, waar alle zorg en liefde onmagtig is, om het
welig groeijend onkruid in een kinderhart uit te roeijen en hardnekkige onwil alle
pogingen ten goede doet mislukken, omdat het verkeer met kameraden het altijd
weêr met volle handen uitstrooit. Daar zijn diep bedorvenen, treurig verwaarloosden,
jammerlijk verleiden, ligtzinnigen, onverschilligen, baldadigen in 't gevoel hunner
opbruisende kracht; jongens, waar wel wat van komen kan, als zij met wijsheid geleid
worden; jongens, van wie misschien nooit iets te regt komt, maar zeker niets, als zij
blijven in hun' kring, als zij opwassen in het wilde. De school kan iets doen en de
kerk kan iets, - maar niet alles, niet veel, als het tehuis niet gesteund wordt, nog
minder, als het
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tehuis wordt bedorven. De volbloed straatjongen is op straat, ook als de ouders
meenen, dat hij ter schole is of ter catechisatie. Komt hij ‘op een' winkel’, hij loopt
weg of hij wordt weggezonden. Eenigen komen ten slotte in de gevangenis, eenigen
gaan naar d e n K r u i s b e r g , eenigen naar het opvoedingsgesticht te Alkmaar.
Honderden vallen niet in de handen der justitie. Met verontwaardiging en afkeer
klaagt menigeen over het schuim onzer groote steden. Anderen zien hen met deernis
aan. Suringar wilde beproeven, te redden wat te redden was. Dat is een moeijelijk
werk. Dat vereischt ook een vrij talrijk en zeer uitstekend personeel. Is het vreemd,
dat er teleurstelling is geoogst? Maar wat er geoogst werd, was toch waarlijk niet
enkel teleurstelling. Voor eenigen tijd werd de duizendste kweekeling er met eenige
feestelijkheid ontvangen. Hoevelen van die 1000 werkelijk door Mettray behouden
zijn, is moeijelijk na te gaan. Gering is het getal zeker niet. Maar hoevelen zouden
zonder Mettray verloren zijn?
Wij mogen de kennismaking met de belangwekkende inrigting niet verzuimen;
en kunnen wij natuurlijk bij ons bezoek vooral slechts het uitwendige leeren kennen,
ook dat zal ons omtrent de levenswijze op Mettray genoeg te zien geven, om ons
ook eenigermate het stelsel van opvoeding te doen begrijpen en in staat te stellen,
over de beteekenis der stichting te oordeelen.
Wie op den spoorweg tusschen Deventer en Zutfen, als hij het station G o r s s e l
achter zich heeft, een' blik uit het portierraam werpt, kan aan de regterzijde in het
bouwland tusschen opgaand geboomte eenige witte huizen en een kerktorentje
onderscheiden. Aan de kleur der woningen dankt de colonie den naam, dien zij in
den mond der omwonende bevolking draagt. Haar eigenlijke naam is van Franschen
oorsprong. De landbouwcolonie M e t t r a y bij To u r s , evenals andere dergelijke
inrigtingen in het buitenland door Suringar bezocht en bestudeerd, was vooral
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het model, waarnaar hij zijn stichting vormde en het overnemen van dien naam was
het bewijs, dat geen aangematigde roem van oorspronkelijkheid begeerd, maar de
groote verdienste van het voorbeeld dankbaar erkend werd. Toch was 't niet louter
navolging. ‘N e d e r l a n d s c h ’ M e t t r a y mag de stichting heeten met volle regt.
Want het is niet een plant, eenvoudig van vreemden bodem overgebragt. Naar de
eischen van landaard en omstandigheden heeft zij zich zelfstandig ontwikkeld. Niet
Fransch, maar Nederlandsch is zij, ondanks haar' uitheemschen naam.
Weinige minuten nadat huizen en torenspitsje weêr door velden en boschjes aan
het oog zijn onttrokken, houdt de trein te Zutfen stil. Mettray ligt dan ook niet ver
van die stad, maar wij hebben toch een goed uur noodig, eer wij van het station de
colonie hebben bereikt. - Van het station G o r s s e l zou het niet veel minder zijn
geweest, want Mettray behoort wel tot de gemeente en kerkelijk onder het dorp van
dien naam, maar de gemeente is groot. Het station ligt een goed eind weegs van het
dorp, en het dorp van het doel onzer reize. - Wij moeten eerst een deel der stad door
wandelen en komen dan uit op den fraaijen straatweg naar Deventer. De lange laan
van hooge, zware populieren, die nog voor weinig jaren een der eigenaardigheden
van den omtrek was, is verdwenen. Voor het grootste gedeelte zijn zij omgewaaid,
of door den storm gebroken; de weinige overgeblevenen werden omgehouwen. Thans
is 't aanvankelijk een breede, open weg, met een lijnbaan nevens zich en een ruim
uitzigt over de weiden en akkers en op het groote ligtgrijze huis eener aanzienlijke
buitenplaats. Wat verder overschaduwt het groen van frissche accacia's de voetpaden
ter zijde van den rijweg en in het voorjaar vervult de geur uit de bloeijende
seringenboschjes de lucht. Wij kruisen de spoorbaan op Winterswijk en weldra treden
wij een statige laan binnen, waaronder de weg zich in sierlijke bogten tusschen
meidoorns en ander heestergewas slingert. Vooral bij de gunstig bekende uitspanning
d e L a a t s t e S t u i v e r , met de forsche boomen op het plein voor het huis en den
ruimen overtuin, is 't een schoon gedeelte. Hoog is er het hout, eenige
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buitenverblijven zijn er aangelegd en 't verwondert ons niet, dat Zutfens ingezetenen
gaarne herwaarts komen. Er zijn van hier uit aangename wandelingen te maken in
de dennenbosschen en eikenlanen van het naburige huis d e n D a m en wie den togt
wat verder wil uitstrekken, kan langs de Vo o r s t en het Ve l d e op den Lochemschen
straatweg uitkomen, om over Warnsveld terug te keeren, of den korteren weg naar
Zutfen tegenover het huis de Voorst inslaan, waarvan wij zooeven het begin, of het
einde, voorbij kwamen. Wij kennen die landstreek reeds en ons doel ligt ook in een
tegenovergestelde rigting. Als wij het exercitieveld voor de Zutfensche huzaren
voorbij zijn, verlaten wij den grooten weg met zijn boomen en buitentjes voor een'
zijweg, waar een handwijzer naar Mettray wijst. 't Gaat door een vriendelijk landschap,
langs accacia's, beuken, hagen en boschjes, onder de spoorbaan naar Twenthe heen,
door een' rijk begroeiden hollen weg, om straks weêr de ruime vlakte te bereiken,
waar korenvelden hun' matgouden zomerdos dragen en witte huizen blinken in de
zon. Nog eens gaan wij een' spoorweg, thans dien naar Deventer, over en wij zien
de torens en daken van Zutfen reeds op eenigen afstand achter ons oprijzen boven
de bouwakkers. Weldra vinden wij een hek, dat toegang geeft tot een iepenlaan en
wij zien reeds het hoornlooze vee in de weiden - het teeken van onze aankomst op
Mettrays grondgebied. Toch behoort op verre na niet al het lage, vaak door het
IJselwater overstroomde land langs den weg aan de colonie. Wij zien verscheidene
boerderijen, die er geen deel van uitmaken. Maar als wij den tot waterkeering
verhoogden dwarsweg over zijn, dan hebben wij het terrein van Mettray betreden,
dan zien wij er reeds een aantal zijner gebouwen vereenigd rondom de groepen van
hooge eiken en beuken: het kerkje, de boerderij en enkele witte huisjes van werkbazen
of andere aan de inrigting verbonden personen. Een brug over de gracht brengt ons
op het ruime schaduwrijke plein, waar het huis van den directeur te midden der
werkplaatsen en woningen van de kweekelingen staat. Door den tegenwoordigen
directeur, den heer A . M e e t e r P z n . , wor-
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den wij met welwillendheid ontvangen. Met onvermoeiden ijver leidt hij den bezoeker
rond en wie belang in Mettray stelt, is hem van harte welkom. Vragen, opmerkingen,
bedenkingen, bezwaren beantwoordt hij gaarne. Voor wat vroeger gebrekkig was,
voor wat nog verbetering eischt, heeft hij een open oog. Aanvankelijk onderwijzer
in Friesland, later gedurende zeventien jaren aan het hoofd van het
rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar geplaatst, kon hij geacht worden een rijke
ondervinding te hebben opgedaan, toen hij in 1874 tot zijn tegenwoordige betrekking
geroepen werd. Voordat wij tot het eigenlijke bezoek aan de verschillende onderdeelen
der inrigting overgaan, wordt er in huiskamer des directeurs vrij wat behandeld; over
't verledene en het heden van Mettray; over hetgeen geleerd was door de ervaring en
gehoopt mogt worden van de toekomst; over de meest voorkomende gebreken der
jongens; over de verschillende takken van bedrijf, het doelmatigst te beoefenen; over
het door de ondervinding veroordeelde ‘Monitorstelsel’; over het nadeel van te vroeg
weêr van de colonie te worden weggenomen; over de moeijelijkheid, om gezonde
vroomheid te kweeken, zonder huichelarij aan te moedigen; over verblijdende
vruchten naar lichaam en geest; over het onraadzame, om een al te groot getal
kweekelingen in één gesticht te vereenigen - over al deze en dergelijke onderwerpen
wordt met belangstelling gevraagd en gehoord. De stof is niet spoedig uitgeput! Een
en andere bijzonderheid komt bij het doorwandelen van de gebouwen en terreinen
van zelf nog wel ter sprake. Een enkel woord herinnere aan de geschiedenis van
Mettray's stichting.
Sedert jaren had W i l l e m H e n d r i k S u r i n g a r zijn aandacht gewijd aan het
gevangeniswezen. Krachtig had hij medegewerkt tot de oprigting van het
G e n o o t s c h a p t o t z e d e l i j k e v e r b e t e r i n g d e r g e v a n g e n e n en tot
de invoering van het cellulaire stelsel. Maar hoe meer hij de maatschappelijke
toestanden leerde kennen, des te meer bleek hem de dringende noodzakelijkheid, om
zooveel mogelijk vooral het kwaad te helpen voorkomen. Op de straten onzer groote
steden groeide de aan-
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staande bevolking der gevangenissen op. Men kon beproeven, door en tijdens de
straf te verbeteren, na het ontslag voor terugkeer te helpen bewaren, 't was dan dikwijls
reeds te laat. Na ijverig en naauwgezet onderzoek in het buitenland, vooral op
M e t t r a y bij Tours en het R a u h e h a u s bij Hamburg, was het plan gerijpt, om
een opvoedingsgesticht te openen ‘voor onvermogende knapen van den
Protestantschen godsdienst, die verwaarloosd zijn of zich zelven verwaarloozen.’
Aan medewerking ontbrak het niet, milde giften vloeiden en in het jaar 1850 kon de
oude havezathe R i j s s e l t bij Zutfen, met de daaronder behoorende gebouwen en
53 bunders land, worden aangekocht. In den heer J . W S c h l i m m e r werd een
directeur gevonden, den 18den Dec. 1851 konden de 11 eerste kweekelingen in de
nieuw gebouwde woningen worden opgenomen en het groote werk begon. Op kleine
schaal aangevangen, nog steeds beperkt in zijn middelen, werd het sedert voortgezet,
uitgebreid, en in ruim 30 jaren is Mettray geworden, wat het nu is.
Aan het plein staan de ‘familiewoningen.’ Zij werden geschonken door leden van
het koningshuis en door particulieren, vaak, zooals eenvoudige, aandoenlijke
opschriften vermelden, ter nagedachtenis van geliefde en diep betreurde dooden.
Aanvankelijk waren zij voor 14 jongens ingerigt, onder toezigt van een' ‘familievader.’
De groote moeijelijkheid om daartoe geschikte personen te vinden; het geldelijk
bezwaar, aan zulk een uitgebreid personeel verbonden en het nadeel van meer
geestelijken aard, bij een talrijke klasse van beambten onvermijdelijk; de verwachting,
dat een blijk van vertrouwen gunstig op de oudste en beste kweekelingen zou werken,
gaf later aanleiding tot invoeren van het ‘Monitorstelsel’. Iedere woning werd geplaatst
onder het toezigt van een' ‘Monitor’, een' daartoe geschikt geachten kweekeling.
Maar de uitkomst beantwoordde geenszins aan de verwachting. Het stelsel bleek de
bron van velerlei kwaad. Het werd dan ook geleidelijk gewijzigd en is thans voor
goed verlaten, terwijl twee familiewoningen tot ééne, voor 30 jongens onder toezigt
van een' volwassen persoon bestemd, werden her-
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bouwd. Er zijn thans omstreeks 130 kweekelingen. Daar is nog plaats voor velen,
maar onraadzaam wordt het gerekend, het aantal van 250, op zijn allerhoogst 300,
te overschrijden. Vooreerst zal wel een tweede Mettray nog niet noodig zijn. Maar
honderden, duizenden misschien, loopen er nog rond in den lande, voor wie plaatsing
in een dergelijke inrigting een zegen zou wezen. Behalve onbekendheid met de
maatschappelijke ellende en met het bestaan van Mettray, is er voor velen eenig
bezwaar in de kosten. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt ƒ 5. Dat zou
menigeen nog wel kunnen missen. Voor de verpleging wordt jaarlijks ƒ 170 gerekend.
Iedere ƒ 90, door een Afdeeling gestort, geeft regt op plaatsing van één' kweekeling,
mits ouders of particulieren ƒ 80 bijdragen. Heeft de Afdeeling geen plaats meer
beschikbaar, of wenscht iemand buiten alle Afdeeling om, een' knaap naar de stichting
te zenden, dan is 't vereischte bedrag jaarlijks ƒ 150. In elk geval wordt ƒ 10 entrée
gevorderd. Die ƒ 80 of ƒ 150 gedurende eenige jaren te vinden, kost vaak groote
moeite. Toch is het waarlijk niet te veel!
De woningen zijn eenvoudig. Beneden is een groote zaal, waar het ontbijt wordt
gebruikt en de uitspanningsuren bij ongunstig weder kunnen worden doorgebragt.
Boven is de waschkamer en de groote slaapzaal, waar ieder kweekeling zijn ijzeren
kribbe heeft, in de smederij van Mettray gemaakt. Platen en spreuken, toepasselijk
voor de beoefenaars der onderscheidene ambachten, in de woningen verdeeld, zijn
overal langs de wanden opgehangen. Voorts vinden wij op het achterste gedeelte
van het plein en achter het directeurshuis verschillende werkplaatsen: - de
timmerwinkel, waar wij vooral de kunstmatige vogelnesten, die er gemaakt worden,
opmerken, de schilderswinkel, de smederij met hoefstal, de kleermakerij, de
blikslagerij, met zeer doelmatige stallantares, en de schoenmakerij. Een drukkerij is
er nog niet. Die wordt zeer begeerd en zal ook wel komen. Aanvankelijk ontvangen
alle jongens het gewone lager onderwijs, later wordt de tijd vooral besteed aan het
aanleeren van een of ander vak, terwijl het herhalingsonderwijs het geleerde moet
onder-
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houden. Zij, die voor den onderwijzersstand of tot militair worden opgeleid, zijn
natuurlijk hiervan uitgezonderd. De school is gesticht voor het geld, dat de
R o t t e r d a m s c h e We r k v e r e e n i g i n g indertijd nog in kas had, toen zij werd
opgeheven. 't Is een ruim lokaal, waar des winters ook de godsdienstoefening
gehouden wordt en allerlei zamenkomsten plaats hebben. Eetzaal en keuken zijn
naar de behoeften ingerigt en overal vinden wij toepasselijke spreuken en
afbeeldingen. Eindelijk is hier nog een ziekenzaal met vier bedden, gelukkig weinig
in gebruik, al komt er op Mettray menig jongen, verzwakt en klierachtig door slechte
voeding en verzorging. Gezonde lucht, voedzame spijs, geregelde arbeid, zorgvuldige
verpleging, reinheid en orde, dat zijn er de voornaamste geneesmiddelen. 't Getal
dooden op het kerkhof, dat wij straks zullen bezoeken, - 29 van ruim 1000 knapen
in 31 jaar tijds - is niet groot.
Mettray heeft ook een klein Museum. Wij vinden er de voortbrengselen der
ambachtsnijverheid en allerlei modellen van hier vervaardigde voorwerpen
tentoongesteld, benevens proeven van schrijf- en teekenkunst, medailles en eervolle
vermeldingen, door de colonie verworven, banieren, waaronder de jongens optrekken,
maar ook herinneringen uit de geschiedenis van Mettray, een afbeelding van het huis
R i j s s e l t , brieven van C h r i s t i a a n D i r k S c h ü l l e r , wiens krachtige hulp de
stichting mogelijk maakte, portretten van weldoeners en menschenvrienden, en een
eigenaardige verzameling curiosa, door Suringar van zijn reizen medegebragt, ter
gedachtenis aan merkwaardige plaatsen en personen. Er is ook een keurig net bewerkt
plan van de colonie, met al haar gebouwen en werkplaatsen en een niet onbelangrijke
collectie kapellen, op Mettray gevangen.
De moes- en bloemtuin strekt zich nevens de woningen uit, aan de overzijde der
gracht. Er wordt veel zorg aan besteed, want zoowel met het oog op den toestand en
den aanleg der kweekelingen bij hun aankomst, als in het belang hunner toekomst,
wordt aan opleiding voor den tuinbouw veel waarde gehecht. Het leven in de open
lucht is voor menig gestel ver-
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kieslijk boven den arbeid in de werkplaatsen en allengs meer is men door de
ondervinding teruggekomen van de meening der oprigters, dat de landbouw vooral
aanbeveling verdiende. De meeste knapen uit de steden waren tegen dit zware werk
niet opgewassen, de vooruitzigten voor boerenknechts niet gunstig. Zooals de fraaije
boerderij bewijst en de graanakkers aanwijzen, wordt ook de landbouw er beoefend,
zelfs heeft de colonie betrekkelijk te veel bouwgrond, maar veefokkerij, melkerij en
boterbereiding treden toch hoe langer hoe meer op den voorgrond. Door een doelmatig
stelsel van bevloeijing prijken de weiden met overvloed van gezond en krachtig gras.
Wij kunnen het opmerken, als wij langs de ‘tuinweide’ met haar prachtige bruine
beuk, - voor een paar jaren nog een schrale en wel wat verleidelijke appelboomgaard
- naar het rustige, door houtgewas omringde en overschaduwde kerkhof wandelen.
In het midden van den akker der dooden staat het eenvoudige gedenkteeken op
Suringar's graf. Hij rust er te midden zijner jongens, die op Mettray gestorven zijn.
Wij keeren terug naar het plein, en werpen nog even een' blik op enkele historische
boomen, die er welig groeijen: deze bruine beuk werd door den koning in 1853
geplant; gindsche kastanjes door twee van Mettray's oudste vrienden, Jhr. Mr. B . J .
P l o o s v a n A m s t e l en Ds. H . M . B e r n s ; van dien notenboom werden de
vruchten altijd voor ‘vader Suringar’ verzameld; die beide oudvaders zijn nog
overgebleven uit den tijd, toen Rijsselt nog een heerenhuizinge was. Maar zijn wij
inmiddels het hek van het afgesloten terrein weêr doorgegaan, wij hebben daarmede
de colonie nog niet verlaten. Eerst nog een bezoek in het nette kerkje, waar iederen
morgen een korte, eenvoudige godsdienstoefening wordt gehouden, die bij afwisseling
door den directeur, den adjunct-directeur en den hoofdonderwijzer wordt geleid,
terwijl er des Zondags zoowel 's morgens als 's avonds naar de vatbaarheid en
behoeften der kweekelingen een stichtend en opwekkend woord wordt gesproken.
En als wij nu eindelijk de flinke boerderij hebben bezigtigd, met haar stallen,
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haar paarden, melkkoeijen en mestvarkens, haar werktuigen en toestellen, haar'
melkkelder en haar hooi- en graanbergen, dan hebben wij het voornaamste gezien
en wij kunnen met een woord van dank en sympathie en met een' hartelijken wensch
om zegen op zijn' moeijelijken, gewigtigen arbeid, afscheid nemen van den wakkeren
directeur.
Rijsselts geschiedenis omvat reeds eeuwen. In 1105 wordt de naam R i s l o
genoemd als die van een' hoofdhof, aan de St. Peteren Walburgiskerk te Zutfen
behoorende. De hoeve werd een adellijk huis, een der havezathen van het graafschap,
lange jaren door edele geslachten bezeten en bewoond. Maar onbelangrijk is zijn
geschiedenis, totdat het hooge huis vervangen wordt door de stichting der
menschenliefde, waar verwaarloosde, verwilderde kinderen des volks een plaats des
behouds kunnen vinden, waar zeer zeker niet allen, die er werden opgenomen, ook
inderdaad behouden zijn, maar wier naam toch door honderden wordt gezegend, om
wat zij er gevonden hebben en geworden zijn.
Over den opgehoogden weg, die het IJselwater keeren moet, langs de woningen van
tuinbaas en smid en voorbij de boomkweekerij verlaten wij het grondgebied van
Mettray, om te midden van een vriendelijk landschap met korenvelden, kleine
hofsteden en boschjes den grintweg van Zutfen op Gorssel te bereiken. De Deventer
spoorbaan loopt niet ver van den weg, kenbaar aan haar hoogere ligging en haar
telegraafpalen. Ons naaste doel, het schoone landgoed J o p p e , ligt aan de andere
zijde dier baan, aan den grintweg tusschen Gorssel en Bathmen. Voor verdwalen is
dus geen gevaar, al slaan wij op goed geluk een der boschpaden ter regterhand in.
Wij moeten altijd tegen den spoordijk stuiten, of op dien grintweg uitkomen. Liever
zoeken wij dan ook in de bosschen ons fortuin, dan dat wij altijd de gebaande wegen
houden. Missen wij daardoor het dorpje Gorssel, wij kunnen ons dit gemakkelijk
getroosten.
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De grintweg leidt ons wel door een vriendelijk landschap, langs een welvarende
hofstede, van net geschoren en goed onderhouden hagen omringd en vóór ons rijst
het donkere gewelf eener statige eikenlaan, zoodat het ons ook hier aan afwisseling
niet zou ontbreken, maar wij voelen ons toch meer aangetrokken door het bosch
nevens ons en wij kiezen een zandspoor tusschen de dennen. De onafzienbare
heidevelden, nog in de vorige eeuw onder de gemeente Gorssel te vinden, zijn
grootendeels ontgonnen. Ook hier treffen wij nog slechts enkele plekken aan, waar
de erica bloeit en het witte voetpad zich slingert over den bruinen, met purperen
gloed getinten grond, en zelfs daar heeft de heide haar gebied moeten afstaan aan
berken- en eikenhakhout, om slechts een zweem van haar verloren heerlijkheid over
te houden. Schrale kampjes weiland, of stukjes bouwland, met rogge of aardappels
beteeld, wien de regenachtige zomer geen nadeel was, vervangen hier en daar het
hout, maar meest zijn het dennen, die er groeijen. Rijzige stammen schieten op uit
den bemosten en met bruine naalden bezaaiden bodem, langs de steile, ruigbewassen
kanten der wilde zandwegen. Jonger plantsoen laat zijn frisch groene, regt opgaande
scheuten blinken in het licht der zon, die ons heden - bij uitzondering in dit jaar gunstig is. Ginds laat een digt bosch even de muren van een eenzaam landhuis
doorschemeren. Soms opent zich een uitzigt door een breede, indrukwekkende
dennenlaan op zwaar en donker geboomte in de verte. Eindelijk ontmoeten wij een
paar arbeiderswoningen, met hun akkertjes als in het bosch verloren. De spoorbaan
is nu niet ver meer. Nog een eindje zandweg, die er reeds eenigszins uitziet, of hij
tot de bewoonde wereld behoort, nog een fraai voetpadje langs hooge dennen en
onze vrijwillige omzwerving is ten einde. Wij komen uit tegen den dijk, waarop de
ijzeren sporen liggen, het zinnebeeld der 19de eeuwsche beschaving te midden dezer
stille bosschen, waar niets ons aan de woelige, gejaagde wereld daarbuiten herinnerde,
tenzij dan de wetenschap, dat velen dier slanke masten tot telegraafpalen opgroeijen
en dat anderen hun aandeel zullen leveren
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tot de paaltjes, die de afschutting van ijzerdraad langs den spoorweg zullen dragen,
terwijl de langste en zwaarste stammen wel bestemd zullen zijn, om eenmaal, het
onderste boven, te verdwijnen in den weeken bodem, en, voor altijd verborgen,
trotsche gebouwen te torschen, nederig en vergeten, maar onmisbaar. En zoo dwalen
onze gedachten uit de eenzame wouden naar de bezige wereld en naar het rustige
opvoedingsoord, waar wij dezen morgen vertoefden. Voor die wereld worden ook
de jongens van Mettray opgevoed. Daar ligt hun bestemming. Daar zullen zij ook
hun taak hebben te vervullen. Voor de meesten zal 't in de rijen onzer werklieden
een nederige taak zijn en veel vertooning zullen zij er niet maken. Maar de
maatschappij kan hen niet missen. In de groote menschenwereld hangt alles zamen
en iedere jongen, die op Mettray teregt komt, is een winst voor het geheel, waard,
om er wat zorg en wat geld voor over te hebben.
Ginds ligt het kleine station G o r s s e l aan den grintweg, die de spoorbaan snijdt.
Wij zijn er spoedig langs den zoom van het bosch en als wij de sporen zijn
overgegaan, dan treden wij de schoone beukenlaan binnen, waar de sierlijke, voor
eenige jaren gebouwde R.C. kerk met haar ranke torenspits prijkt en een eenvoudige,
maar nette herberg daar tegenover ons gelegenheid geeft, nieuwe krachten te
verzamelen voor den verderen togt.
't Wordt inmiddels levendig bij de taveerne. Van den zandweg naast het huis gaat
een stofwolk op, wapengekletter laat zich hooren, blanke geweerloopen schitteren.
In den looppas snellen eenige tientallen krijgslieden toe op de weerlooze huizinge.
Vijandige bedoelingen hebben zij intusschen blijkbaar niet. Het doel van hun'
vreedzamen aanval is de pomp. Lustig gaat de slinger op en neêr, klaterend stroomt
het frissche water. Geen wonder, dat alles zich daaromheen verdringt! Zij behooren
tot
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het garnizoen van Deventer en nu komen zij van de G o r s s e l s c h e h e i d e ,
werkelijk nog een heideveld in de rigting van Zutfen, waar zij schijf geschoten hebben.
Welkom is de koele dronk, welkom na die verkwikking de bete broods op het gras
onder het lommer. Officieren en onderofficieren kiezen zich een zitplaats en een
verfrissching, meer overeenkomstig hun' rang. Zij hebben een half uurtje rust wel
verdiend. En dan gaat het blijmoedig verder. In het stof van den zandweg naast de
kerk verdwijnen zij en de rustige rust keert weder in de groene beukenlaan. Straks
volgen wij hun voorbeeld en ook wij vangen den togt weêr aan. Maar wij houden
vooreerst nog den grintweg.
Wilden wij het zandspoor volgen en de plaats opzoeken, vanwaar zij kwamen,
dan zouden wij een historisch plekje betreden. Daar hield in de Augustusmaand van
het jaar 1833 koning Willem I een merkwaardige wapenschouwing over de wakkere
verdedigers van d e c i t a d e l v a n A n t w e r p e n , pas uit de eervolle
krijgsgevangenschap uit Frankrijk teruggekeerd; daar ontvingen zij de bronzen
medaille, met ‘d e n v i j f h o e k ’ versierd, ter herinnering aan ‘het tijdstip gedurende
hetwelk onze krijgsmagt zoo roemrijk een allerhevigst en altoos gedenkwaardig
beleg heeft doorgestaan.’
Onze weg leidt echter niet derwaarts heen. Wèl slaan wij straks regts af, maar 't
is daar, waar de statige laan ons leidt in het prachtige bosch van het landgoed J o p p e ,
dat wij reeds van den grintweg hoog en donker hadden zien oprijzen boven de
bouwlanden en het akkermaalshout. Tegenover den ingang dier laan opent zich aan
de andere zijde van den weg eveneens een lange, breede boschlaan en op dezen
viersprong van gezond en krachtig geboomte staan wij eenigszins verlegen, wat te
kiezen, wanneer de tijd ons niet vergunt, naar alle kanten onze togten uit te strekken.
Maar de groote laan, die op het heerenhuis aanloopt, moet toch de overwinning
behalen en wij volgen die, tusschen door bosschen omzoomde weiden, onder het
lommer van eiken, beuken en accacia's, tot dat zij stuit tegen de uitgestrekte afgesloten
weide voor het huis en zich dan in twee hoofdwegen verdeelt. Een er van verliest
zich onmiddellijk in het digte en zware
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hout; de andere arm buigt zich om de weide heen en leidt iets verder onder de trotsche
loofgewelven. Te midden van schoongevormde boomgroepen, waaronder eiken,
sparren en bruine beuken van meer dan gewonen omvang, ligt het deftige
hoofdgebouw met zijn beide vleugels, zijn hooge daken en zijn klokketorentje. 't Is
een van die degelijke, ouderwetsche huizingen, die wel niet door bouwkundige
sieraden uitmunten, maar door hun' kloeken bouw, hun strenge lijnen en de fraaije
kleur van hun roodsteenen muren en blaauwe daken een' gunstigen indruk maken en
zoo goed overeenstemmen met het aanzienlijke landgoed, waartoe zij behooren. Een
der oude havezathen van het kwartier Zutfen was Joppe niet. Historische herinneringen
zijn er niet aan verbonden. Vroeger het eigendom der familie B r a n t s , is het thans
de bezitting van den baron v a n H o ë v e l l .
Het uitgestrekte, van breede, heldere grachten omringde terrein, waarop het huis
met zijn bloem- en moestuinen gelegen is, wordt aan drie zijden ingesloten door het
heerlijke bosch, dat voor den bezoeker open staat.
Wij wenden ons links af en doorwandelen de hooge, statige gewelven van den
tempel, waar lange rijen van regt opgaande, krachtige beuken- en eikenstammen de
forsche zuilen, breed uitgeslagen en digt ineen gegroeide takken de indrukwekkende
bogen zijn. Rijk geschakeerd is de grond met de breede, donkere paden, het
veelkleurig mos, de bruine bladeren, den weelderigen opslag. Hier en daar schemert
het geele roggeveld of de witte boekweit, als wij den zoom van het bosch naderen,
of de hooiberg der boerderij komt uit tegen het malsche groen, waarin hij gevat is,
of de kalme oppervlakte van een' waterloop, tusschen ruigbewassen kanten, weerkaatst
het donkere loof. Stroomen van licht dringen hier door het bladerendak heen; ginds
heerscht een geheimzinnige schemering, waar de sterke reuzenarmen een
ondoordringbaar gewelf vormen en de wilde struiken als dooreengeward opschieten.
Straks hebben wij een open plek bereikt. Achter het huis opent zich een ruime vlakte,
waar boekweit en rogge rijpt in de koesterende stralen der zomerzon en waaromheen
aan
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alle zijden de boschen zich legeren, als droomend op den zonnigen middag, in ernstige,
wazige tinten gehuld, terwijl boven de velden de warme lucht wemelt en trilt in het
tintelend licht. Verrassend is de afwisseling, door het bouwland teweeggebragt te
midden van het donkere hout. 't Geeft als een gevoel van verruiming en verademing,
als de grenzen, die het oog tot engen kring beperken, zich weêr eens uitzetten en de
blik kan rondgaan langs de bloeijende aarde en den helderen hemel. Al brandt dan
ook de zonnegloed wel wat sterk, terwijl wij het karspoor tusschen de korenakkers
volgen, wij genieten het uitzigt op het zomerlandschap met zijn' vrede en zijn weelde,
totdat het koele lommer van het bosch aan de andere zijde van het huis ons weêr
ontvangt en ons nieuwe schoonheden te aanschouwen geeft. Wij ontvangen hier in
dit gedeelte van het woud minder den indruk van tempelgewelven. 't Vertoont een
eenigzins gewijzigd karakter. Maar nog forscher zijn er de boomen, die er van alle
kanten in lange rijen oprijzen. Zware beuken vooral prijken er in rijken overvloed
en krachtig blinken hun grijze stammen tusschen het groen der struiken. Prachtige
eiken breiden daarnevens hun knoestige takken uit. Regte lanen of kronkelende paden
leiden er door heen, en al is de oppervlakte, door het bosch beslagen, ook niet
bijzonder groot, het geeft den indruk, van veel uitgestrekter te zijn, dan het werkelijk
is. Van de kleine hoogte, waarop een koepel is gebouwd, zouden wij het uitzigt wat
ruimer hebben gewenscht. Zij ligt aan den zoom van het hooge hout en werd er wat
gekapt, dan zou zich van daar een liefelijk landschap met akkers, dennen- en
akkermaalsboschjes en opgaand geboomte laten overzien. Maar al blijft dit ons thans
grootendeels verborgen, daarom is toch de kleine moeite van een afwijking naar dit
punt niet verloren, want een fraaije kastanjelaan loopt van hier op een' der ingangen
van het afgesloten gedeelte der buitenplaats aan en eigenaardig is er het digte tapijt
van klimop, dat den grond bedekt. Bij de brug over de heldere gracht prijken colossale
sparren en te midden van den smaakvollen aanleg van gras- en bloemperken, boomen heestergroepen, vertoont zich van hier de zijgevel
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der huizinge, met zijn drietal daken en het torentje, niet in strijd met het Engelsch
plantsoen er om heen, maar toch ook niet met de ouderwetsche berceau, die van een
vroegere mode spreekt. Aan deze zijde der waterpartij wendt zich het pad langs oude
beuken, met hun laag neerhangende takken, eerwaardige larixen, sparren en eiken,
allen schoon van vorm, voorbij een' kleinen, stillen vijver in het groen, langs de
groote weide met haar bonte runderen, totdat het uitkomt op de groote laan tegenover
het huis en wij onze heerlijke boschwandeling hebben volbragt.
Wij scheiden er echter nog niet van. Men heeft ons gezegd, dat wij over het
bouwland in het bosch een' weg kunnen vinden, die naar den grintweg leidt. Wij
gaan dus weêr een der lanen in, ditmaal langs de boorderij met haar' hooiberg en
haar schuren, door een wild, digtbegroeid gedeelte van het bosch; wij steken de ons
reeds bekende vlakte over en volgen het breede spoor door het hooge hout, waardoor
zij begrensd wordt, langs beuken en sparren, voorbij diepe dwarslanen en over een
donker water, dat zich aan beide zijden der brug tusschen het digte struikgewas
verliest en bij het brandspuithuisje vinden wij den grintweg weder.
Wij zijn niet ondankbaar aan de zon, die heden tot dusver ons pad bescheen. Na
menig killen en graauwen regendag verkwikte ons haar licht en haar warmte, en
meestal was er lommer genoeg, om haar' gloed te temperen. Maar onaangenaam is
't ons toch niet, dat nu de wolken haar stralen wat onderscheppen. De lichteffecten
worden er niet minder door en de weg naar het huis D o r t h wordt armer aan
schaduwrijk geboomte. Vrolijk en afwisselend blijft echter het landschap. Witte
huisjes en groene hagen, dennenboschjes, akkers en weiden volgen elkander op.
Straks wordt het wilder en stouter, als wij den grooten weg van Deventer op Lochem
zijn overgestoken, en een klein buurschapje van een paar huizen en hofsteden, met
de van linden overschaduwde herberg d e d r i e K i e f t e n , achter ons hebben. De
witte paaltjes langs het voetpad zijn het teeken, dat wij op het grondgebied der
uitgestrekte heerlijkheid D o r t h zijn aangekomen. Het schijnt, dat de bodem ruwer
wordt, welligt ook, dat er minder zorg
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aan wordt besteed, maar schilderachtig zijn de wild uitgegroeide dennen en eiken,
de woeste boschpaden, hier en daar den grintweg verlatend, de breede heidesporen,
in de mastbosschen voerend. Geheel en al ontbreken menschelijke woningen er niet
en ontgonnen velden getuigen van arbeid en vlijt, - toch heeft de landstreek een
voorkomen van verlatenheid, dat ons naauwelijks de nabijheid van een oud-adellijk
huis zou doen vermoeden. Als wij het einde hebben bereikt van de beukenlaan, wier
donker loof wij reeds eenigen tijd krachtig hadden zien afsteken tegen het ligte groen
van het hakhout er om heen, dan zien wij het witte huis van Dorth regt vóór ons. Rijk
aan hout blijkt het landgoed, want aan beide zijden van den weg strekken zich
bosschen uit, waarin zeker wel schoone, woeste partijen gevonden zullen worden en
waarin wij gaarne zouden doordringen, als wij ons langer hier konden ophouden en
ook het digte geboomte bij het kasteel zou ons tot nader onderzoek uitlokken. Maar
de zwerveling in deze streek, die er eenigen tijd zou willen vertoeven, mogt wel alle
levensbehoeften met zich voeren, tot zelfs een tent toe, als hij er een' nacht wilde
overblijven. Er staan eenige armoedige huizen aan den weg, een er van schijnt ook
een herbergje, maar het inwendige zou al zeer in tegenspraak moeten zijn met het
uitwendige, als de vreemdeling er bevrediging zelfs van de allerbescheidenste
wenschen mogt verwachten. Een weelderig ingerigt hôtel zou in Dorth wel geen
goede speculatie zijn, maar als er een dragelijk onderkomen was te vinden, dan zou
het oord om zijn wilde, romantische schoonheid nog wel bezoekers trekken en
vrienden winnen.
De heerlijkheid Dorth, oudtijds ‘d e k r i n g v a n D o r t h ’ genaamd, was van groote
uitgestrektheid en behoorde deels tot Gelderland, deels tot Overijssel. Het kasteel
was een open huis des hertogs, maar over de grens lag een aanzienlijke hoeve, d e
h o f t e D o r t h , later als havezathe erkend, die van den
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bisschop in leen werd gehouden. De Heeren van Dorth waren dus leenmannen zoowel
van Gelder als van het Oversticht, en dat moest wel eens tot moeijelijkheden
aanleiding geven, bij de menigvuldige oorlogen tusschen twee zoo naijverige buren,
als de hertog en de kerkvorst. Niet zonder gevaar was des hertogs open huis, vlak
bij de grens, op slechts een paar uren afstand van Deventer, terwijl een groot deel
van het Overstichtsche gebied aan deze zijde voor den vijand openlag. Niet zonder
reden bouwde J a n v a n A r k e l dan ook in 1360 den sterken A r k e l s t e i n in de
naburige marke L o o , onder belofte aan de drie hoofdsteden, dat de burgt nooit zou
worden vervreemd of verpand. De Drosten van Salland hielden daar hun verblijf en
zeker heeft het goede diensten gedaan ter beveiliging van de grenzen, al werd het
een en ander maal door de Gelderschen genomen. Sedert 1531 geraakte het kasteel
in verval; eerlang werd de wal geslecht; op het einde der 16de eeuw was het voor den
Drost niet meer bewoonbaar. Tegen Gelder was trouwens destijds geen bescherming
meer noodig en in de laatste jaren der 18de eeuw werd huis en grond verkocht. Thans
is er niets meer van over dan de naam, door de A r k e l s t e i n s c h e b r u g over de
Schipbeek gedragen.
Ook in later tijd werden langdurige geschillen tusschen de de Staten van Gelderland
en Overijsel, of tusschen den Heer van Dorth en de naburige auroriteiten veroorzaakt
door vragen als dezen: aan welke provincie de boeren onder Dorth schatting
verschuldigd waren, - of den Heer dezelfde regtsmagt over zijn Overijselsche, als
over zijn Geldersche onderzaten toekwam, - hoever zich zijn jagt- en vischregt
uitstrekt, - wie de ingezetenen tot den wapenhandel had op te roepen, - in hoever
Deventer de Bathmensche meijers tot het uitdiepen van de Schipbeek kon requireren.
Overigens heeft de geschiedenis van het kasteel niets belangrijks te verhalen en het
schijnt, dat er zelfs geen afbeelding van is bewaard; op het huis zelf moet niets anders
zijn, dan de teekening van een kapel, eertijds in de heerlijkheid gelegen. In de
beschrijving van Gelderland, door
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Wa g e n a a r voor den Te g e n w o o r d i g e n S t a a t d e r Ve r e e n i g d e
N e d e r l a n d e n geleverd, komt, - vreemd genoeg - omtrent het huis en de
heerlijkheid Dorth geen enkel woord voor. Misschien rekende hij ‘den kring van
Dorth’ niet tot Gelderland, waartoe te meer aanleiding was, omdat die kerkelijk onder
het Overijselsche B a t h m e n behoorde en het Geldersche deel destijds nog een klein
afzonderlijk schoutambt was. Eerst in 1822 werd het aan de burgerlijke gemeente
G o r s s e l getrokken.
Het oude, nog bestaande, geslacht v a n D o r t h is naauw aan dat van Vo o r s t
verbonden. Een overlevering spreekt van R a y m o n d , grave van F o r e s t , en
D o r o t h e a zijn zuster, uit Frankrijk afkomstig, waarvan de eerste het huis te
Vo o r s t , de laatste dat te D o r t h timmerde. Dit nu is blijkbaar een verzinsel, maar
in 1190 werd de Heer van Voorst door den bisschop van Utrecht verschreven als zijn
leenman wegens zijn heerlijkheid Vo o r s t , en zijn onderheerlijkheden R e c h t e r e n ,
D o r t h en D o r e n b u r g . 't Vermoeden ligt voor de hand, dat in den loop der 13de
eeuw een der zoons uit den huize Vo o r s t de heerlijkheid Dorth ontving en er den
naam van aannam, met behoud van het vaderlijk wapen en helmteeken. Heer D i r k
v a n D u r r e t h e , die in 1302 leefde en destijds reeds vader van drie volwassen
zonen was, wordt als de stamvader van het geslacht genoemd. Zijn zoon Z e n o v a n
D u r t werd in 1313 door den graaf van Gelre beleend met het huis en de heerlijkheid
of borchgraafschap en door den bisschop met den hof te Dort. Het schijnt dus, dat
de graaf den burgt heeft gebouwd en dien ter bewaring toevertrouwde aan een'
edelman, die den reeds veel ouderen h o f t e D o r t van den bisschop in leen hield.
't Zal wel ter bevordering van de goede verstandhouding zijn geweest, dat de
belangrijke grensvesting werd gesteld in handen van een' Overstichtschen Heer,
wiens magtige bloedverwanten ook met den graaf in vriendschappelijke betrekking
stonden en wiens vrouw uit het Geldersche geslacht v a n B o r c u l o was. Eenigszins
vreemd schijnt het, dat Zeno's zoon en naamgenoot in 1329 door den b i s s c h o p
met het huis en de veste te
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Dort werd beleend, terwijl hetzelfde in 1348 door Gelder geschiedde, toen ‘dat Huys
to Durt’ bij S e i n e v a n D u r t en zijn' zoon H e n r i k voor een open huis erkend
werd. Welligt had de kerkvorst, J a n v a n D i e s t , getracht zich van het bezit der
veste te verzekeren, gelijk hij twee jaar later, in 1331, een' anderen voor hem
belangrijken grensburgt, dien te D i e p e n h e i m , en de regten op de stad E n s c h e d e
kocht. Lang heeft dan echter het Sticht de beschikking over het huis niet gehad en
na 1348 bleef het onbetwist aan Gelre. Of het vóór of na 1348 was, dat H e n d r i k
v a n D o r r e t e den Zutfenaren vrij wat vee had ontroofd, is onzeker, daar de klagt
daarover ingebragt het jaartal mist. Tot 1626 was het de bezitting van den hoofdstam
der v a n D o r t h s . Toen bragt een erfdochter het aan het grafelijk geslacht v a n
F l o d o r f f , terwijl het in 1752 door erfenis aan een' Duitschen vorst, ‘Hendrik IX
grave van R e u s e n P l a u w e n ’ kwam. Deze buitenlandsche Heer had er geen
betrekking op en de heerlijkheid kwam bij afwisseling aan verschillende familiën,
terwijl belangrijke gedeelten, vooral in het Overijselsche, voor en na werden verkocht.
Wat er over is, nog altijd een aanzienlijk landgoed, behoort thans den heere L .
Kleyn.
Het tegenwoordige huis is van betrekkelijk nieuwe dagteekening en heeft uitwendig
niets opmerkelijks. Met den zijgevel is het gekeerd naar den weg, waarlangs wij
kwamen en dien het in al zijn regtheid overziet. Het heeft ééne verdieping boven de
kelders, behalve aan het front, dat eerst in 't gezigt komt, als wij een brug over de
beek en een lange schutting achter ons hebben. Het middelgedeelte daarvan is tot
een tweede verdieping opgebouwd, met stoep, balkon en pilaren. 't Is omringd van
een uitgestrekt, maar wat kaal en verwaarloosd terrein, dat door de Dorthsche beek
wordt bespoeld. Ook de ruime, maar met biezen en waterplanten begroeide waterpartij,
door de beek gevormd, versterkt den indruk, dat de eigenaar niet veel meer dan het
noodigste aan het onderhoud ten koste legt. Doet dat niet altijd schade aan het
schilderachtige van het landschap, het mist daardoor toch dat voorkomen van
zorgvuldige verpleging,
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waardoor in den regel onze vaderlandsche buitengoederen er zoo frisch en vrolijk
uitzien.
De weg, die zich links langs de waterpartij afwendt, leidt naar B a t h m e n ; dien
hebben wij te volgen. Regts opent zich een breede, fraaije boschlaan, met donkere
houtstapels gestoffeerd; 't is de binnenweg naar Laren.
Voor den voetganger, wiens einddoel, evenals heden het onze, Lochem is, zou hij
een' aanmerkelijken hoek afsnijden, terwijl hij bij de buurschap O o l d e op den
grooten weg van Deventer op Lochem uitkomt. Een eindweegs wandelen wij de laan
in en overtuigen ons, dat de heerlijkheid ook aan die zijde nog vrij wat opgaand hout
heeft. Langs de Dorthsche beek moet men uitgestrekte en zeer schoone bosschen
aantreffen. Een kleine ontdekkingstogt in die rigting bevestigt ons in de overtuiging,
dat de gansche streek wel een nader bezoek waard is. Maar haar afgelegenheid en
het gemis aan een geschikte rustplaats maakt een wat langer vertoef zeer bezwarend.
Een zwerftogt van 't station Gorssel naar Dorth, en van daar dwars door bosch en
heide naar Lochem, is met behulp van een goede kaart wel op één' dag te doen, voor
wie tegen wat ontbering en vermoeijenis niet opziet. En wie zich tot ontdekkingstogten
voelt aangetrokken, zal waarschijnlijk niet onbeloond blijven. Welligt levert ook de
binnenweg over H a r f s e n , die van Dorth vrij regt op het station - niet op het dorp
- L a r e n aanschiet, of die naar Zutfen langs de havezathe h e t H u l z e , fraaie heien boschgezigten.
Wij moeten ditmaal dergelijke onderzoekingen aan anderen overlaten. De dag is
reeds vrij wat gevorderd en wij hebben onzen nog beschikbaren tijd noodig voor ons
bezoek te B a t h m e n en dat ligt in de tegenovergestelde rigting. Wat ons derwaarts
trekt, is de belangrijke muurschildering in de kerk, voor eenige jaren ontdekt.
Overigens heeft noch de landstreek, noch
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het dorp op zichzelf zooveel merkwaardigs, dat wij daarvoor de vrij lange wandeling
zouden ondernemen, al is de weg er heen niet onbevallig en het dorp vriendelijk en
welvarend. Aanvankelijk zijn de velden laag en drassig, de weiden slecht en de
boomen schraal, maar al spoedig verandert het karakter van het landschap en komen
weêr de hoogere gronden met hun korenakkers, hun hooge, met brem, braamstruiken
en bloemen begroeide wallen, hun groene hagen, hun rijker houtgewas en hun
welvarende boerderijen. Juist op de Overijselsche grens gaan wij de D o r t h s c h e
b e e k over; de buurschap D o r t h e r h o e k , eertijds een deel der heerlijkheid Dorth,
komen wij door en een weinig verder vinden de vrij breede S c h i p b e e k . Dit is een
ten deele kunstmatige waterweg, tusschen den IJ s s e l en de R e g g e , waaraan de
dorpen aan zijn' oever en de streken, waardoor hij stroomt, voor de ontginning van
woeste gronden en voor den afvoer hunner landbouwproducten niet weinig te danken
hebben. De stuksgewijze verbetering van het vaarwater, omstreeks 1350 begonnen
en in 1422 voltooid, geschiedde echter niet zonder tegenkanting, en nog in 1576
moest koning F i l i p s met nadruk de belangen van Deventer handhaven tegen het
naijverige Zwolle, dat de vaart op de Vecht benadeeld achtte. Waarschijnlijk dankt
ook Bathmen aan de Schipbeek zijn opkomst, al wordt de naam reeds in 1355
genoemd en al dagteekent zijn bestaan wel van nog vroeger, zooals de stijl, waarin
zijn oude kerktoren gebouwd is, schijnt aan te wijzen. Als wij de Schipbeek over
zijn, zijn wij echter nog niet in de kom van het dorp, maar in het buitenverblijf
B e e k h o f , vlak bij de brug, begroeten wij toch reeds de burgemeesterlijke woning.
De huizen, met hun schuren, hooibergen en boomgaarden, worden talrijker, de molen
komt in het gezigt. Nog eenige akkers in ruig bewassen wallen en hagen, een
populierenlaan, langs het van voren wat gemoderniseerde, maar aan de achterzijde
hoogst ouderwetsche huis d e P o l met zijn verwilderd bosch, en dan vertoont zich
straks het huisdak tusschen twee gevels van den lagen, zwaren toren, dat ons door
zijn' vorm aan zoo menig kerktoren in de Noordelijke provinciën her-
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innert. Rondom het plein, waarop de thans groote en aanzienlijke kerk is gebouwd,
liggen eenige huizen, waaronder de herberg, de school, een groote, fraaije winkel,
het huis van den dokter en de pastorie. Daar melden wij ons aan en gastvrij worden
wij door den predikant, den heer G . J . R i n k , ontvangen. Aan hem is het berigt
van de ontdekking van de muurschilderingen in de kerk te danken, aan zijn zorg en
waakzaamheid voor een goed deel de bewaring en de voorzigtige behandeling er
van, bij de herstelling, die het kerkgebouw noodig had. De belangstellende in deze
zeldzame overblijfselen onzer oude kunst doet wel, wanneer hij zich eerst aan de
pastorie vervoegt. Hij kan zich aanvankelijk op de hoogte stellen, door het bezigtigen
van de platen, uitgegeven door de K . A k a d e m i e v a n We t e n s c h a p p e n ,
vooral van die, waarop het voornaamste en best bewaarde tafereel in zijn kleuren is
voorgesteld.1 Onvoorbereid, zal 't hem welligt moeite kosten, het geheel te begrijpen.
De oude kerk der Hervormde gemeente had in het jaar 1870 dringend behoefte
aan herstelling en vergrooting. Van het schip, dat uit de veertiende eeuw afkomstig
schijnt, werden de beide zijmuren weggebroken en door zuilen vervangen, terwijl
aan iederen kant een zijschip werd aangebouwd. Het koor, dat blijkbaar uit wat later
tijd dagteekende, kon onveranderd blijven, maar de toestand der muren eischte
voorziening. Bij het wegnemen van den predikstoel, die tegen den Westelijken wand
stond, kwam eenig oud en zeer beschadigd schilderwerk voor den dag, waaruit bleek,
dat hier een voorstelling van h e t l a a t s t e o o r d e e l had gestaan. De predikant
R i n k gaf terstond prof. M o l l hiervan kennis, en dr. C . L e e m a n s kwam te
Bathmen. 't Bleek echter, dat de voorstelling te veel had geleden en ook van te weinig
kunstwaarde was, dan dat behoud mogelijk of wenschelijk zou zijn. Ook bij het
afbreken van het overige muurwerk van het schip werd niets van belang meer
gevonden. Maar toen het koor onderhanden genomen werd, met de voorzigtigheid,
waartoe de reeds

1

De plaat in deze afl. is een verkleinde, maar zeer naauwkeurige copie.

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

t.o. 220

P.A.Schipperus, del.lith
MUURSCHILDERING TE BATHMEN
S.Lankhout & Co Haag

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

221
gemaakte òntdekking noopte, bleek het, dat hier de oogst veel rijker en merkwaardiger
kon zijn. De heer R i n k verzuimde niet, terstond kenners en kunstvrienden te
waarschuwen en hield inmiddels naauwlettend toezigt. Gelukkig vertoefde juist de
kunstschilder L . L . K l e y n - thans hofschilder van prinses M a r i a n n e , wiens
penseel de zalen in den W i l l e m s t o r e n te Dillenburg versiert - bij zijn' vader op
het huis Dorth. Door zijn langdurig verblijf in Italië en zijn eigenaardige studiën met
kerkelijke kunst en muurschilderingen bekend geworden, was hij uitstekend berekend
voor de moeijelijke taak, om van het allengs ontdekte naauwkeurige doortrekken te
leveren en het vervaardigen van getrouwe afbeeldingen mogelijk te maken. Ook het
kerkbestuur werkte mede en zoo vereenigden zich allerlei gunstige omstandigheden.
De H.H. Leemans en V. de Stuers lieten zich niet wachten. Belangstellenden in
menigte stroomden dien zomer naar het stille en vergeten Bathmen.
Merkwaardig is vooral de groote en vrij goed bewaarde muurschildering tegen
den Z. koorwand, in het vak, dat zich onmiddellijk aan het schip aansluit. Het grootste
gedeelte er van is ingenomen door de voorstelling van de 10.000 Martelaren, Christensoldaten, volgens de legende op last van den Romeinschen keizer
H a d r i a n u s ter dood gebragt. De keizer zelf woont de strafoefening bij. Eenige
slachtoffers worden buiten de poorten der stad geleid, anderen worden over de muren
in scherpe dorens geworpen. Op den voorgrond sterven reeds velen den marteldood,
deels in de dorens, deels aan kruisen, terwijl een bisschop - waarschijnlijk
H e r m o l a e u s - op afschuwelijke wijze gefolterd wordt. In den hemel ontvangen
Christus en de H. Maagd de zielen der martelaars. De beide geknielde figuren, buiten
verband met het tafereel, zijn zonder twijfel de schenker van de schilderij en zijne
gemalin. Jammer, dat wapens of andere onderscheidingsteekenen zijn verdwenen.
Vermoedelijk zou het wapen van den edelman wel de drie roode kepers op goud van
het edele geslacht Dorth hebben vertoond. Is het werk, zooals het kostuum schijnt
aan te wijzen, uit de laatste helft der 15de eeuw,
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dan zou als de gever daarvan genoemd kunnen worden ‘D e r i c k v a n D o r t ’,
beleend in 1443, gestorven in 1501, een wakker ridder, die den bisschop in zijn' strijd
tegen de magtige Heeren van W i s c h bijstond en bij de huldiging van den aartshertog
Maximiliaan als gedeputeerde uit de graafschap optrad. De dame tegenover hem is
dan J o h a n n a v a n V i a n e n .
Opmerkelijk is het, dat eene groote muurschildering, in 1867 te Maastricht in de
schoone, maar treurig vervallen en thans tot een magazijn misbruikte kerk van het
Dominikaner klooster gevonden en uit het jaar 1337 afkomstig, hetzelfde onderwerp
als de Bathmensche behandelt. Voor de kunstgeschiedenis zijn beide tafereelen dan
ook van groot belang, terwijl het Bathmensche door juiste en flinke teekening en
goede uitdrukking een gunstig getuigenis aflegt van de hoogte, waarop destijds de
kunst was geklommen. De beide vrouwenfiguren, die den benedenhoek innemen,
schijnen wat ouder, dan het groote tafereel. Hoogst waarschijnlijk is de afgebroken
vorm daarvan toe te schrijven aan de begeerte, om het oudere schilderwerk te sparen.
S t e C a t h a r i n a en S t e G e e r t r u i d zijn er op voorgesteld, terwijl de mannelijke
figuur, slechts ten deele gespaard, die aan de voeten der eerste ligt, vermoedelijk
keizer M a x e n t i u s is, op wiens bevel zij den marteldood onderging. Ter harer eere
was eene vicary in de kerk te Bathmen gesticht.
Ook van andere voorstellingen werden belangrijke, maar, helaas, zeer geschonden
fragmenten ontdekt; figuren met banderellen, waarop enkelen der tien g e b o d e n
voorkwamen, en een gedeelte van een l a a t s t e o o r d e e l , veel beter bewerkt, dan
hetzelfde onderwerp in het schip. De geheele versiering van het koor schijnt uit
nagenoeg denzelfden tijd te dagteekenen en het laat zich gissen, dat zij werd
aangebragt bij de vergrooting van het koor, dat in zijn' tegenwoordigen vorm blijkbaar
jonger is dan de kerk. Onder het koor is de grafkelder der v a n D o r t h ' s , waar
eenige edelen uit dat geslacht in looden kisten rusten. Wij vinden er ook een stuk
van een zerk, als het lijkgesteente van een' priester kenbaar. Ten gevolge van een
gift door een' der
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Utrechtsche bisschoppen, behoorde de kerk te Bathmen aan die van S t . L e b u i n u s
te Deventer.
Tijdens ons vertoef in de merkwaardige, thans met smaak herbouwde en met zorg
onderhouden dorpskerk, is de avond gedaald. De lange zomerdag met al zijn
afwisseling gaf ons veel te zien in een landstreek, rijk aan veelsoortig en weinig
gekend natuurschoon, belangrijk ook, om wat zij uit oude dagen heeft bewaard,
belangrijk vooral, om wat wij er mogten aanschouwen op het gebied van
menschenliefde en godsdienstzin.
Wij hebben de voorzorg gebruikt, een rijtuig uit Lochem te Bathmen te laten komen.
't Bewijst ons goede diensten, en wie het vriendelijke, maar wel wat afgelegen oord
bezoekt, doet wel, wanneer hij zich verzekert van de gelegenheid, om des avonds
een der hoofdplaatsen in den omtrek te bereiken. Ook van Deventer is de afstand
omstreeks 2 uren en op nachtverblijf of rijtuig is te Bathmen niet te rekenen.
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Aanteekeningen.
De belangstellende kan omtrent Mettray een groot aantal bijzonderheden, die niet in
den tekst konden worden opgenomen, in de jaarverslagen vinden, evenals in den
Almanak O n e s i m u s , voor het eerst in 1878 uitgegeven. Afbeeldingen van de
voornaamste gebouwen worden daarin achtereenvolgens opgenomen.
R i j s s t e l t werd in 1850 gekocht van den baron v a n N y v e n h e i m . Overigens
schijnt er weinig van bekend. Als Rislo wordt het genoemd in S l o e t :
O o r k o n d e n b o e k , 208.
De bezitters van het huis Dorth zijn vermeld in den Gelderschen Volksalmanak van
1874. Wegens den hof te Dorth waren de graven van Flodorff in de ridderschap van
Overijsel verschreven. In hun tijd moet de hofhouding op Dorth aanzienlijk zijn
geweest. Nog spreekt men van de zes hengsten, waarmede een hunner plagt te rijden
en van plaatsen, nevens de wegen aangelegd, om er met het zesspan te keeren. Vreemd
is het echter, dat omtrent het stellig niet onbelangrijke kasteel nagenoeg niets schijnt
te vinden, terwijl van allerlei zeker veel minder beteekenende huizen tal van
afbeeldingen en beschrijvingen bestaan. Welligt moest de Z w o r m e r t o r e n , door
Deventer in de buurschap O x e gesticht, ook wel ter bescherming van de grens tegen
den altijd wat gevaarlijken Dorthschen nabuur dienen.
Over Bathmen en de muurschilderingen aldaar is zeer uitvoerig gehandeld door dr.
Leemans, in de Ve r h a n d e l i n g e n d e r K . A k a d . v a n We t e n s c h a p p e n ,
afdeeling Letterkunde, 7de deel, met tal van platen.
De muurschildering te Maastricht zagen wij tijdens ons verblijf aldaar. Zij is door
Jhr. V. de Stuers zeer naauwkeurig gecopieerd.
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In den Gelderschen Achterhoek. Winterswijk.
W i n t e r s w i j k ligt in elk geval in ‘den Achterhoek.’ Meende een bekwaam
geschiedvorscher, blijkens een artikeltje in d e n N a v o r s c h e r ,1 dat alleen de
landstreken en heerlijkheden, oudtijds onder het graafschap L o h n behoorende, door
den echten ‘Graafschapper’ met den naam van ‘den Achterhoek’ werden bestempeld,
- kwam ‘een geboren Achterhoeker’ tegen die onderscheiding, als ongegrond en
willekeurig op,2 - voor den Winterswijker maakte het geen verschil. De plaats zijner
inwoning was oudtijds geen Geldersch, maar Lohnsch grondgebied, een deel van de
uitgestrekte heerlijkheid B r e d e v o o r t , die van den Munsterschen bisschop in leen
gehouden en tot Westfalen gerekend werd. Daarop zou dus de naam van
A c h t e r h o e k toepasselijk blijven, in welken zin de strijd omtrent de beteekenis
van dit woord ook mogt worden beslist.
Gelegen op de grenzen des rijks, ver van alle groote steden verwijderd en vooral
vroeger door onafzienbare heidevelden en veenen van de brandpunten van beschaving
en verkeer geschei-

1
2

Jaarg. 1881, blz. 498.
Jaarg. 1882, blz. 468.
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den, was het vlek met zijn' boschrijken omtrek dan ook eeuwenlang uitermate
afgezonderd, een kleine wereld op zich zelve, het middelpunt van eenige buurschappen
en van een groot aantal verspreide hoeven, maar met de groote menschenmaatschappij
weinig in aanraking. Kunstwegen kende men naauwelijks tot in deze eeuw en de
weinigen, die Winterswijk thans van verschillende zijden toegankelijk maken, zijn
van nog geen oude dagteekening. De spoorbaan op Zutfen doorsnijdt nog niet vele
jaren de broekgronden en heiden. Een belangrijke heirbaan of handelsweg liep er
niet doorheen, en wat de zandsporen in vroeger tijden waren, dat kunnen wij ons nog
eenigszins voorstellen, wanneer wij den omtrek doorkruisen. Toch is het er ver van
af, dat wij hier een achterlijke en slechts half beschaafde bevolking zouden vinden!
Winterswijk was sinds lang in het bezit eener niet onbelangrijke industrie. De
linnenweverij vooral heeft er welvaart in menig gezin gebragt. Van verre reeds zijn
de hooge schoorsteenen zijner stoomfabrieken zigtbaar en zijne Hoogere Burgerschool
met driejarigen cursus wordt door velen, ook onder de groote landbouwers er om
heen, op prijs gesteld. Daar is opgewekt leven op maatschappelijk en staatkundig
gebied, daar is liefde voor wetenschap en kunst. De nieuwere tijd heeft er evengoed
als elders in veel minder afgelegen landstreken zijn invloed doen gevoelen.
Gelijk zich verwachten laat, is er echter nog wel iets overgebleven, dat aan
voormalige, thans verdwenen toestanden en zeden herinnert. De stroom der beschaving
heeft nog niet al het eigenaardige uitgewischt. Dat geeft aan zulke plaatsen, die
eeuwenlang in zekere afzondering hebben verkeerd, voor ons een bijzondere
aantrekkelijkheid. En als wij nu daarbij weten, dat Winterswijks omstreken, ten deele
ook door zijn nog altijd niet zeer toegankelijke ligging, van hun' ouden rijkdom aan
hout nog veel hebben overgehouden, dan is er reden genoeg, om onze omzwervingen
door het vaderland ook derwaarts uit te strekken. Vooral om die omstreken is het
ons natuurlijk te doen. Het dorp of vlek zelf zou de altijd tamelijk verre reis niet
beloonen.
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Voorloopig is de spoorlijn, die te Zutfen begint, voor ons nog de beste, zelfs nagenoeg
de eenige openbare reisgelegenheid. Binnen eenige jaren zal Winterswijk ook met
Zevenaar en met Hengelo en Enschede verbonden zijn. Dat zij vooralsnog niet zoo
gemakkelijk te bereiken is, is een bezwaar, aan het bezoek van die landstreek
verbonden; maar het is niet het hoofdbezwaar. De gemeente heeft een zeer groote
uitgestrektheid en aan alle zijden van het dorp, tot op uren in den omtrek, liggen
bosschen, bouw- en heivelden, van tallooze wegen doorsneden. Zij, die er wonen,
of zich althans geruimen tijd er ophouden, kunnen in hun wandelingen menigerlei
afwisseling brengen. Kleine of groote togten kunnen zij maken, naar welgevallen en
naar omstandigheden. Dat is een voorregt. Maar de vreemdeling, wien slechts een
paar dagen zijn vergund en die dus geen' tijd door dwalen of door weinig loonende
omzwervingen mag verliezen, heeft wel een' goeden, met de schoonste punten en de
beste wegen ten volle bekenden gids noodig. Zelfs dan zal hij nog aan verscheidene
dagen niet genoeg hebben, wanneer hij het voornaamste wil zien, en om den korten
beschikbaren tijd zoo goed mogelijk te besteden, is het bijna onvermijdelijk, zich
het genot van een' wandeltogt te ontzeggen en tot een rijtuig zijn toevlugt te nemen.
Ons reisplan brengt mede, dat wij eerst omstreeks 12 ure kunnen aankomen, om den
volgenden dag in den laten namiddag weêr te vertrekken. Wij hebben het dus te
waardeeren, dat onze Winterswijksche vrienden, op grond hunner ervaring en
plaatselijke kennis, de noodige beschikkingen hebben gemaakt omtrent wagen, paard
en voerman, voor hun taak op de tallooze zandwegen berekend. De plannen zijn zóó
geregeld, dat althans het belangrijkste van den omtrek kan worden bezocht en er ook
voor het merkwaardigste, dat het dorp zelf aanbiedt, nog eenige tijd kan overblijven.
In de heeren P. L u g t , predikant bij de Doopsgezinde gemeente, en Dr. d e H a a n ,
directeur der H.B.S., vinden wij geleiders, met alle schoonheden van het oord door
lange voettogten vertrouwd geraakt en vol van liefde voor de heerlijkheid der rijke
natuur.
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Het blijkt ons, dat wij wèl gedaan hebben, met hun advies omtrent het rijtuig te
volgen, al was 't aanvankelijk een teleurstelling, dat wij niet onverdeeld onze vrijheid
van beweging zouden kunnen behouden. Beide dagen zijn wij verscheidene uren
tusschen de wielen en nog moest meer dan eens een belangrijk punt op verren afstand
ter zijde worden gelaten, terwijl wij alleen de boschrijkste buurschappen ten deele
konden doorkruisen. Met de buurschap M i s t e zouden wij eenigszins kennis maken
op den weg naar Bredevoort, die er door heen loopt, maar alles, wat ter zijde van
dien weg ligt - en dat is niet weinig! - zou toch nog ongezien moeten blijven,
voorzoover onze togt door de aangrenzende buurschap h e t Wo o l d ons er niet
mede in aanraking had gebragt.
Wat wij, van Ruurlo komende, langs de spoorbaan zien, is niet zeer geschikt om
onze verwachtingen hoog te spannen. 't Is meestal ‘veld en veen en broek’. De
prachtige Ruurlosche bosschen en de vriendelijke bouwakkers van dat liefelijke dorp
liggen als op de grens der bewoonde wereld. 't Wordt alles woest en eenzaam.
Armelijk zijn de ontginningen, schraal en schaarsch is het houtgewas, enkele
verstrooide huisjes zijn toonbeelden van verlatenheid. Die dorre heiden en die lage,
moerassige gronden gaven aan de kleine stadjes Grol, Bredevoort en Lichtenvoorde
een geduchte sterkte en daardoor een niet geringe beteekenis. Als de sleutels van de
weinige toegangswegen tot Gelderland van de Munstersche zijde, waren die
grensvestingen - vooral de beide eersten - voor oorlogvoerende partijen van groote
waarde, en om hun bezit en behoud werd menigmaal heftig gestreden. Maar thans
hebben zij hun belangrijkheid verloren en voor den reiziger hebben zij niet veel
aantrekkelijks meer, om dezelfde reden, die hen vroeger van gewigt heeft gemaakt.
Om zijn geschiedkundige herinneringen en zijn tegenwoordige nijverheid, hadden
wij welligt kunnen besluiten, den togt zóó in te rigten, dat wij te G r o l
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een paar uren overbleven, en zouden wij dan niet meteen L i c h t e n v o o r d e kunnen
bezoeken? Er is immers een station G r o e n l o - L i c h t e n v o o r d e . Maar beide
plaatsen liggen zóóver van het station, dat wij het grootste gedeelte van dien tijd wel
voor de wandeling heen en terug noodig zouden hebben. Wij zien er dan ook weinig
of niets van, terwijl de trein een oogenblik stopt en wij ons bij een' groet uit de verte
bepalen. Als wij Winterswijk naderen, wordt de landstreek wat meer bebouwd, het
hout wat overvloediger, maar aan deze zijde liggen toch op verre na de schoonste
punten niet en wij vinden geen enkele reden om het te betreuren, dat de spoortrein
ons met betamende snelheid door de eentoonige landstreek tusschen Ruurlo en de
plaats onzer bestemming voerde. Winterswijk zelf geeft meer den indruk van een
Twentsch plattelandsstadje, dan van een Geldersch dorp. Het heeft een vrij groot
aantal enge en kromme straten, met balsteenen geplaveid. De huizen, meest van
rooden steen, die alles behalve fraai van kleur is, zijn digt ineen gebouwd en hebben
doorgaans een somber en zwaarmoedig voorkomen. Tuinen zijn er weinig en het
frissche groen van boomen brengt er geen vriendelijke afwisseling. Alleen hier en
daar is een wingerd langs de nog niet zeldzame hooge en spitse houten gevels der
oude woningen geleid. Aan de buitenzijde, in de nieuwe straat naar het station en
vooral in die, waarin de H.B.S. gelegen is, is wat meer ruimte. Daar zijn de huizen
ook in wat moderner trant gebouwd, maar zij missen daardoor ook alle
eigenaardigheid. De tegenwoordige bouwstijl draagt overal denzelfden stempel en
in den tijd van overgang, waarin wij leven, is er vaak weinig overeenstemming
tusschen de ouderwetsche gedeelten van onze steden en dorpen en de daar omheen
of daar doorheen verspreide wijken en gebouwen, die uit de laatste jaren dagteekenen.
Te Winterswijk, waar nog zooveel sinds eeuwen nagenoeg onveranderd is gebleven,
is het contrast soms zeer groot. In een' kring rondom het dorp liggen de tuinen der
ingezetenen, doorgaans door goed onderhouden hagen ingesloten. Zij zijn
onontbeerlijk voor wie bij zomer en winter aan groente geen gebrek hebben wil,
want

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

230
men moet er alles zelf ‘verbouwen’. Te koop komt er nagenoeg niets van dien aard.
Bloemhoven met hun rijke kleurenpracht zijn er dus zeldzaam en daardoor mist
Winterswijk het vrolijke en aantrekkelijke, dat zij in een Geldersch dorp verwachten,
die van de schoone provincie niet veel meer dan Arnhems bloeijende omstreken
kennen. Dat het voorkomen der plaats aan oude Twentsche stadjes als Oldenzaal,
Ootmarsum of Goor herinnert, is intusschen niet vreemd. AI stond de heerlijkheid
Bredevoort, waartoe Winterswijk in vroeger eeuwen behoorde, sedert 1326 onder
de heerschappij der Geldersche hertogen, de bevolking heeft hetzelfde Saxische
bloed als die van Twenthe in de aderen. Zeden en gebruiken, levenswijze en bouwstijl,
bleven, evenals de taal, in menig opzigt overeenkomen met die der Overstichtsche
naburen, van wie zij wel door den loop der gebeurtenissen werden gescheiden, maar
met wie zij door stamverwantschap waren verbonden; en bij de taaije levenskracht
van het oude in die afgezonderde landstreken, kon het eigenaardige niet worden
uitgewischt door de willekeurige en toevallige verdeeling van het groote Twentsche
grondgebied onder verschillende meesters.
Het middelpunt van het dorp vormt de markt. Vandaar gaan in verschillende
rigtingen vier lange hoofdstraten uit, door zijstraten en ten deele betimmerde
buitenwegen met elkander in gemeenschap, zoodat de bebouwde kom een vrij groote
oppervlakte beslaat. Winterswijk telt dan ook omstreeks 2400 inwoners en een 600
huizen. Is het niet meer het grootste van alle Geldersche dorpen, sedert Ve l p zoo
aanmerkelijk in huizen- en zielental won, het handhaaft zich zonder de gunst der
mode en zonder den verbazenden stroom van vreemdelingen door eigen kracht met
eere onder de meest bevolkten in den lande. Het breidt zich geleidelijk uit, en naarmate
het meer door kunst- en spoorwegen toegankelijk wordt, laat zich bij zijn gezonde
lucht, zijn' schoonen omtrek, zijn betrekkelijk goedkoope levenswijs en zijn
gelegenheid tot het ontvangen van middelbaar onderwijs een toenemende bloei niet
zonder grond verwachten.
Gaat Winterswijk, naar 't zich laat aanzien, een toekomst
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van klimmenden voorspoed te gemoet, het heeft ook reeds een lang verleden achter
zich. Voor het eerst wordt W i n t e r e s w i c k in de 11de eeuw genoemd als een hof,
aan het St. Maurits-stift te Munster behoorende. Maar mag het reeds op een bestaan
van minstens negen eeuwen bogen, de geschiedenis weet er niet veel van te verhalen.
De oude ‘papieren’ zijn in oorlogstijden vernield of door onverschilligheid zoek
geraakt; welligt ook, waar er nog bestaan, worden zij angstvallig verborgen gehouden.
Zelfs de notaris Mr. W. A . R o e l v i n k , die boven velen lust en gelegenheid had
tot geschiedkundige nasporingen, moest getuigen: ‘hier bestaan geen oude kerk- of
diaconie-documenten, geen Marken protocollen, die vaak elders eene zoo rijke bron
voor den navorscher zijn.’ Bij onze omzwervingen bleek ons ook geen enkele
‘Scholte’, met wien wij in aanraking kwamen, met het bestaan van marke-boeken
bekend. Scholte A. meende dat Scholte B. er had; Scholte B. had er wel eens van
gehoord, maar verwees naar Scholte C.; Scholte C. wist er niets van en had van zijn'
vader gehoord, dat diens vader ze aan Scholte D. had gegeven. En werd ons gesproken
van ‘een oude geschiedenis van Winterswijk’, bij een' der burgers te vinden; 't was
ons op geenerlei wijze mogelijk, dien weinig toeschietelijken heer te bewegen, ons
de inzage er van toetestaan.
Winterswijk was voor eeuwen een deel van de heerschap L o h n , waaronder mede
de kerspelen Lohn, Aalten, Varseveld, Zelhem, Hengelo en Dinxperlo behoorden en
die van den bisschop van Munster in leen gehouden werd. Een der Heeren of graven
van Lohn stichtte in 1148 den burgt te Bredevoort en zijn opvolgers wisten allengs
hun gebied te vergrooten met de kerspelen Eibergen, Neede, Groenlo en Geesteren
en zich, hoewel niet zonder ernstige tegenkanting van den bisschop, tot den rang van
onafhankelijke dynasten te verheffen. Zekere graaf H e r m a n droeg in 1246 grave
Otto van Gelre zijn huis te Bredevoort en verscheidene tot zijn gebied behoorende
dorpen op, om ze van hem in leen te houden. Een oorlog met den graaf van M e u r s ,
die door den Munsterschen bisschop gesteund werd,
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bragt in het begin der 14de eeuw nagenoeg de gansche heerlijkheid Bredevoort weêr
onder de magt van den kerkvorst. Graaf Reinald, zoon van Gelre, kwam tegen deze
krenking van zijn regt in verzet. Een hevige oorlog volgde. In 1320 werden de
Munsterschen geslagen en eindelijk werd in 1326 een verdrag getroffen, waarbij de
graaf, tegen afstand van het huis B e r m e n t v e l d e , den burgt Bredevoort ontving
en den bisschop, onder verband van de gerigten Winterswijk, Aalten en Dinxperlo,
de betaling van 3500 Mark werd opgelegd. Daar deze som nooit werd betaald, bleven
zij Geldersch, met dien verstande, dat zij later herhaaldelijk in pandschap werden
uitgegeven, als aan de Heeren van Gemen, aan Maarten van Rossem, aan Jacob van
Bronkhorst en eindelijk aan prins Willem en zijne nakomelingen, totdat de Staten
van Gelderlaud in 1697 de heerlijkheid Bredevoort aan Willem III in eigendom
afstonden. Bij de verdeeling van zijn nalatenschap aan Friso toegewezen, bleef zij
tot aan de omwenteling een bezitting der stadhouders.
De eigenaardige ligging van Winterswijk stelde het dorp aan talrijke oorlogsrampen
bloot. In den ‘Spaanschen tijd’ had het ruim zijn deel aan allerlei ellenden, bij de
herhaalde belegeringen van Grol, en in 1672 had het door den Munsterschen inval
droevig geleden. Sedert herstelde het zich, vooral door zijn linnenweverijen, en al
plunderden en brandschatten in den winter van 1794 de terugtrekkende Hessische
troepen er op eene wijze, die ‘d e n H e s s e n w i n t e r ’ lang in treurige herinnering
deed blijven, al kwijnde onder de Fransche overheersching er handel en nijverheid,
gelijk alom in den lande, die tijden gingen voorbij en hun sporen zijn lang reeds
uitgewischt. Aan één droevig voorval is voor altijd de naam van Winterswijk
verbonden en reeds terstond bij onze aankomst kunnen wij er aan herinnerd worden.
Want nagenoeg ter plaatse, waar thans het station staat, werd in 1799, op 22
November, de freule v a n D o r t h gefusilleerd.
Terwijl de Engelschen en Russen in Noord-Holland waren geland, om het
stadhouderlijk gezag te herstellen, werd op de Oostelijke grenzen van Gelderland
onder de leiding van den baron
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van Heeckeren van Suideras met hetzelfde doel een inval beproefd. Na aanvankelijk
niet ongelukkig te zijn geslaagd in de weerlooze landstreek, die bovendien op de
stadhouders van ouds een naauwe betrekking had, liep echter de onderneming spoedig
te niet, op de nadering van Fransche en Bataafsche troepen. De heerlijkheid
Bredevoort werd den 15den September in staat van beleg verklaard en een militaire
regtbank ingesteld, om zonder appèl of hooger beroep regt te spreken over alle
oproerige bewegingen, ook die vóór dien datum waren gepleegd en die, zonder nadere
approbatie, met den dood gestraft moesten worden. Dit schrikbewind nam te
Winterswijk zitting en veroordeelde den 25sten October een' smid uit Dinxperlo ter
dood. Aan hem kon het vonnis echter niet voltrokken worden, daar hij uit zijn
gevangenis had weten te ontvlugten, Minder gelukkig was de freule van Dorth, die
met haren broeder op de havezathe H a r r e v e l d bij Lichtenvoorde woonde. Zij had
den leeftijd van 52 jaren bereikt en was zwak en gebrekkig, maar gold voor listig en
hartstogtelijk. In den omtrek was zij weinig bemind. Men zeide, dat er een vloek lag
op het huis Harreveld. Haar vader, een landedelman van den ouden stempel, had zich
vermaakt met uit de ramen van zijn kasteel op zijn onderzaten te schieten. Zijn
kinderen hadden hem, naar 't gerucht wilde, mishandeld en dood geplaagd. De freule
zelve was reeds in 1798 in hechtenis geweest, om het verbreken van geregtelijke
zegels en het ontvreemden van belangrijke papieren uit haars vaders boedel, maar
zij had weten te ontsnappen. Bij den inval der emigranten had zij van den toren van
Harreveld de oranjevlag uitgestoken en te Lichtenvoorde, met oranje versierd, een
hoofdrol gespeeld. Men wist te verhalen, dat zij tot het ombrengen van alle patriotten
had aangezet. Geen wonder, dat zij het slachtoffer werd van de onzalige verbittering!
Reeds den 19den Sept. was zij gevat en den 21sten November werd het doodvonnis
over haar uitgesproken. Den volgenden morgen werd het voltrokken, op het
toenmalige Israëlietische kerkhof. De soldaten - en het strekt niet tot hun schande verstonden het beulenhandwerk nog niet. In hun verwarring en
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deernis troffen zij slecht. In hun overhaasting legden zij de deerlijk gewonde nog
levende in de kist. Een barmhartig soldaat, die er een einde aan wilde maken, schoot
haar kleed in brand. Anderen snelden met hun steken vol water aan, om het vuur te
blusschen. 't Was een afgrijselijk tooneel. Gelukkig was het het laatste. Op het einde
van November werd de staat van beleg opgeheven, met een gemoedelijke en zalvende
proclamatie. Daar was een vreeselijk voorbeeld gesteld en de dierbare ‘vrijheid’ werd
in den Achterhoek niet meer bedreigd. Weinige jaren later zou gemeenschappelijke
ellende het verwoestend vuur der partijschap dooven en de openbare meening
algemeen den geregtelijken moord, op de freule van Dorth gepleegd, als een gruwel
brandmerken. Maar in 1799 werden de regters, - twee Amsterdamsche en drie
Utrechtsche burgersoldaten - als helden en redders van het vaderland bewierookt.
In het dorp is verreweg het aanzienlijkste gebouw de groote Hervormde kerk, met
haar' hoogen vierkanten, door een achtkantige spits bekroonden toren. Kerk en toren
zijn deels van baksteen, deels van fraaijen grijzen steen opgemetseld. In het jaar 1507
werd op den 3den September de eerste steen van het kloeke gesticht gelegd. De oude
kerk, die slechts met een' kleinen toren prijkte, stond op dezelfde plaats en schijnt in
de nieuwe verbouwd te zijn. Door ouderdom is dus dit bedehuis niet bijzonder
opmerkelijk, gelijk ook de bouwstijl weinig merkwaardigs heeft, maar het getuigt
voor de beteekenis van Winterswijk in den aanvang der 16de eeuw, dat de plaats zulk
een ruime kerk noodig had en optrekken kon. Mag de overlevering worden geloofd,
dan ging bijna de gansche bevolking, met den pastoor aan het hoofd, tot de
Hervorming over. De R. Catholieken, die er ook in de vorige eeuw reeds vrij talrijk
waren, maar destijds in het Munstersche hun godsdienstpligten moesten gaan
vervullen, bouwden voor eenige jaren in de lange, breede straat, die
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op den grintweg naar Bredevoort uitloopt, een fraaije kerk, waaraan echter de toren
nog ontbreekt, terwijl de Doopsgezinden, van ouds hier gevestigd, niet ver van de
markt een eenvoudig vermaanhuis hebben, van de straat weinig in 't oog vallend,
maar bij het rondwandelen van het dorp aan zijn hoog, zwaar dak te herkennen. Ook
de Chr. Gereformeerden en de Israëlieten hebben er hun bedehuizen. Van de overige
openbare gebouwen trekken vooral het gemeentehuis met de boterwaag en de H.B.
School de aandacht. De laatste zullen wij nader leeren kennen, maar voorloopig
behoeft niets ons terug te houden, om zoo spoedig mogelijk onzen togt in den omtrek
te beginnen.
Aan het vrij groote, grijze huis, onmiddellijk bij het dorp aan den grintweg gelegen,
met een weide er voor en welig wassend plantsoen er om heen, zijn geen
geschiedkundige herinneringen verbonden. 't Is een tamelijk nieuwe plaats, d e
H e l t e r k a m p , door Winterswijks burgemeester bewoond. Heeft onze weg de
spoorbaan gekruist en zijn wij een paar welvarende, in het hout gelegen boerderijen
voorbij, dan vertoont zich een wit, wat meer ouderwetsch, hoewel toch ook sterk
gemoderniseerd en weinig belangrijk gebouw, dat in vroeger tijd niet zonder
beteekenis was. 't Is de voormalige adellijke huizinge d e P l e k e n p o l . De dikke
muren van de kelders en van de daar boven gelegen zaal bewaren de herinnering aan
het oude huis, volgens overlevering in ‘den Franschen tijd’ grootendeels verbrand
en in het midden der vorige eeuw reeds zeer in verval en ver boven de waarde
bezwaard. Eertijds was de Plekenpol het middelpunt eener uitgestrekte bezitting en
in 't bezit van belangrijke regten, waaronder dat van asyl wordt genoemd, maar allengs
werden de meeste gronden en hofsteden vervreemd. Langen tijd behoorde het goed
aan de Duitsche familie v o n G r a e s , naar wier naam het ook wel genoemd wordt.
De wakkere bevelhebber van Groenlo, M a t t h i j s v a n D u l k e n , die in 1627 de
stad zoo kloekmoedig
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tegen prins Frederik Hendrik had verdedigd, bragt hier zijn laatste levensjaren door.
Er is voorts van de geschiedenis van het huis weinig te verhalen. Papieren en
bescheiden zijn verdwenen. Slechts een gebroken zerk, bij het afbreken van de poort
gevonden, gaf den naam te lezen van H e n d r i k v a n d e n P l e c k e n p o e l en
het jaartal 1449. En sedert voor eenige jaren de weinig beduidende poort met zijn'
duiventoren is gesloopt en de verwilderde grachten zijn gedempt, heeft het ook in
zijn uitwendig voorkomen niet veel meer, wat aan zijn verleden als adellijke hofstad
herinnert. Zijn schoone ligging verloor het echter niet. De kronkelende
S l i n g e r b e e k , het overvloedige houtgewas, de frisch groene weiden, vormen er
een liefelijk landschap en de watermolen met zijn wentelend rad draagt er het zijne
toe bij, om den omtrek van den ouden Plekenpol te maken tot een oord, waarheen
de Winterswijksche wandelaren gaarne hun schreden rigten, wanneer zij niet te ver
van huis willen gaan. Voor ons ligt het goed nog pas aan 't begin van den togt.
Onze voerman, uitstekend met de landstreek bekend, kwijt zich goed van den hem
opgedragen last, om ons de schoonste gedeelten te leeren kennen. Aan den grintweg
bindt hij zich niet en zijn rustig paard slaat zonder tegenstreven op den wenk zijns
meesters nu eens dezen, dan weêr genen zandweg in. Niet zelden verlaten wij ook
het rijtuig, om een voetpad te volgen, of een aantrekkelijk gedeelte van den weg wat
minder oppervlakkig te bezien. Waar de wagen ons straks moet wachten, weten onze
leidslieden wel, die menigmaal hier de bosschen en velden doorkruisten. Voor den
vreemdeling is een goede gids onmisbaar, wanneer hij niet reddeloos zal verdwalen,
of, angstvallig zich aan de hoofdwegen houdende, menig fraai punt zal voorbijgaan.
Dikwijls gaat het over de boerenerven heen, waar men geen' openbaren weg zou
zoeken, straks weêr langs een bijna onmerkbaar pad, tusschen dennen en beuken,
aan den zoom van een stil, geheimzinnig water, voorbij groene lanen en afgelegen
boschjes, waar een digt tapijt van klimop den bodem bedekt, of tallooze planten,
wild en welig opschietend, den bo-
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tanicus in verrukking brengen. Ginds kruisen zich allerlei zandsporen, onder het
lommer van eiken, of krachtige varens groeijen in weelderigen overvloed in schaduw
van rijzige stammen, blaauwe klokjes wiegelen tegen hooge, met ineen gewarde
braamstruiken bewassen kanten. Hier ligt nog een strook bruine heide tusschen het
akkermaalshout. Daar steken donkergekleurde stapels takkebossen af tegen het groen.
Elders is het een woester landschap, met gevelde boomen, door eene weide met
grazend vee afgewisseld. Overal liggen boerderijen in het hooge hout, met hun
bouwvelden en weilanden, hun schuren en arbeiderswoningen. 't Zijn meestal kloeke
gebouwen, goed onderhouden en van welvaart getuigend, waaronder uitgestrekte
landerijen en boschgronden behooren, - kleine heerlijkheden, waarop van ouds ‘de
Scholte’ woont in het midden zijner onderhoorigen, die huis en land van hem in pacht
hebben en als vaste arbeiders op de hoeve werken.
De ‘Scholten’ zijn in den omtrek van Winterswijk eigenaardig. Ook in het
Zutfensche wordt, volgens S t a r i n g , die naam als eeretitel aan eigenaars of
gebruikers van groote landhoeven gegeven. ‘S c h o l t e S t u g g i n k ’ is een vermaard
personaadje. In Twenthe schijnt het in onbruik te zijn geraakt, al kwamen daar vroeger
ook de Scholten voor, en al wordt er welligt hier of daar in een afgelegen buurschap
nog wel een gevonden. Niet ver van het erve S c h o l t e L i n d e , tusschen Oldenzaal
en Ootmarsum, ligt de oude ‘H u n e n b o r g ’. Ook over de grenzen, in het
Westfaalsche, worden zij aangetroffen. Tegenwoordig is ook bij Winterswijk een
Scholte een groote boer. Op sommige vragen ontvangen wij geen voldoend antwoord.
Mag iedere groote boer zich dien titel toeeigenen, of is die aan het bezit van bepaalde
goederen verbonden? Krijgt een der zonen van een' Scholte een deel van de vaderlijke
bezitting - wat niet veel gebeurt, omdat de oudste doorgaans het geheele goed erft,
tegen verpligting van vergoeding aan zijn broeders en zusters - en bouwt hij daarop
een nieuw huis, is die nieuwe boerenplaats dan ook een scholtegoed? Zijn, met andere
woorden, de tegen-
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woordige talrijke scholtegoederen dat van oudsher geweest, of is hun aantal allengs
vermeerderd, sinds de titel geen eigenlijke beteekenis meer heeft?
In het laatst der 17de eeuw ging die beteekenis verloren.
Wij zijn op het groote en aanzienlijke erve L i n t u m . 't Is een flink huis, met ruime
schuren, moes- en bloemhof en boomgaard, hooischelven en zaadbergen, gelegen
op een uitgestrekt grasveld, door hoog opgaand eikenhout ingesloten. De geschiedenis
van deze plaats kan eenig licht over de maatschappelijke toestanden en gebruiken
verspreiden. In 1685 waren G e e r t t e L i n t u m en zijn huisvrouw G e e r t j e
overleden. Volgens oud regt eischte de Hofheer, destijds de prins van Oranje, als
Heer van Bredevoort, ‘de helft van alle viervoetige bestialen.’ De nieuwe eigenaar,
de zoon van Geert, ‘trachtte zich van het versterf van vader en moeder te eximeren.’
Hij weigerde de verschuldigde betaling, onder voorwendsel, dat zijn vader het goed
Lintum aan hem had opgedragen. Hij beschouwde het dus als een eigen goed, terwijl
het tot dusver hofhoorig was geweest. Vandaar protest en misschien proces van wege
den ambtman van Bredevoort. Hoe het afliep schijnt onbekend, maar de dagen der
hofhoorigheid waren ook hier blijkbaar geteld.
Eertijds waren de meeste erven onder Winterswijk hofhoorig, sommigen aan het
kapittel te V r e d e n , de meesten aan den huize Bredevoort. Die in deze streek
behoorden onder den Hof te M i s t e , waarvan de groote buurschap, in wier nabijheid
wij zijn, nog den naam heeft bewaard. De Scholte, zelf aan Bredevoort hofhoorig,
was een man van aanzien. T h e o d o r i c u s d e M i s t h a e behoorde in 1248 en
'50 onder de getuigen van graaf Herman van Lohn. Jaarlijks moesten op den 12
Apostelendag de hofhoorigen aan den rozenboom aldaar verschijnen, om hunne
namen in het hofboek te laten opschrijven, tegen betaling van ‘een placken’. Verzuim
in dezen maakte in vroeger tijd halshoorig. De Hofheer werd er door zijn' ambtman
vertegenwoordigd; twee der grootste hofhoorigen waren er bij afwisseling bijzitters,
zooals in 1506 W i l l i n c k en O n n i n k , in 1559
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R o e r d i n k en M e e r d i n k . Zij heetten Te g e n e r s , S c h u l z e of
L e h n s c h u l z e . Hun kwam het voorregt toe, op een' stoel te zitten, terwijl de
anderen stonden. De ‘Scholten’ zijn dus oorspronkelijk de groote hofhoorigen, die
eenig aanzien genoten en vermoedelijk wel in geval van verschil hun oordeel
uitspraken, zonder overigens eenig bestuur uit te oefenen of eenige regtsmagt te
bezitten.
De hoorigheid in verschillende vormen was een kwaad en de bron van velerlei
onregt en ellende. Voor willekeur, wreedheid en misbruik van magt zette zij de deur
wijd open. Maar in een' tijd, waarin het geld uitermate schaarsch was, moest het wel
een n o o d z a k e l i j k kwaad worden genoemd. Op zich zelf is het niet onbillijk, dat
de gebruiker van een huis of een stuk land, die niet, als tegenwoordig, zijn pacht in
geld kon voldoen, òf door zijn' arbeid, òf met een deel van de opbrengst van akker
en kudde betaalde. Van daar ook in deze streken verpligte diensten aan den huize
Bredevoort met kar en paard, tienden van koren, vee en pluimgedierte, eijeren en
was, brandhout voor de brouwerij en dergelijken. Menig cijns en uitgang was ook
meer een erkenning van des Heeren regt, dan wel een eigenlijke pacht. Zij waren
vaak weinig beteekenend en weinig bezwarend, maar moesten de herinnering levendig
houden, dat de gebruiker van bouwgrond, bosch en heide geen eigenaar was, die er
vrijelijk over beschikken mogt. In den regel werd, voor zoover 't zich thans nog laat
nagaan, voor de groote hoeven met uitgestrekte landerijen slechts een zeer geringe
recognitie betaald. Maar bij versterf verviel de helft der levende have aan den Hofheer.
Dat was inderdaad een zware last, waarbij intusschen waarschijnlijk wel in aanmerking
moet worden genomen, dat oorspronkelijk ook het noodige vee voor de hoeve zeker
menigmaal uit des Heeren stal was gekomen. 't Was in elk geval voor hem, die een'
grooten hof aanvaardde, minder bezwarend, dan verschillende bepalingen omtrent
het aandeel van den Heer in de nalatenschap der hoorigen van lagere orde, waarbij
doorgaans de helft aan den Heer kwam, tot zelfs de lepel toe en wel de
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beste stukken uit den schamelen inboedel naar het kasteel of het klooster verhuisden;
en eigenaardig zijn de verordeningen, om te verhinderen, dat de erfgenamen hunnen
Heer met het kleinste en slechtste afscheepten. Stierf b.v. een hofvrouw, die verzorgde
dochters had - 't belang der nog onverzorgde meisjes werd niet gansch uit het oog
verloren - dan kwam den Heer een bed met toebehooren, een ketel, ‘waar men met
laarzen en sporen in kan treden’ - een groote ketel dus; een pot, ‘waar men een hoen
in braden kan’ - niet al te klein derhalve; terwijl het beste kleed voor den ambtman
was. Ook werd natuurlijk gewaakt, dat de hoorigen zich niet eigenmagtig aan hun'
toestand konden onttrekken; er waren bepalingen omtrent hun huwelijken, hun
verhuizing, de vererving hunner woningen en landen, terwijl de vrijheid wel kon
worden verkregen, mits er een ander in de plaats werd gesteld. En daar de hoorigheid
althans eenige bescherming en ondersteuning verzekerde, ontbrak het niet aan vrijen,
die uit armoede of onmagt zich vrijwillig in dien staat begaven, gelijk meer
aanzienlijken hunne eigene goederen een' magtiger nabuur of landsheer in leen
opdroegen. Allengs, naarmate het geld overvloediger werd, kwam voor de meesten
dier uitkeeringen en opbrengsten, waaruit het inkomen van den Heer bestond en die
de administratie hoogst omslagtig maakten, de betaling van een vaste geldsom in de
plaats, en vooral in troebele tijden trachtten natuurlijk de hofhoorigen zich tot den
rang van vrije bezitters hunner goederen te verheffen. Den nieuwen Scholte t e
L i n t u m verrasten wij in 1685 bij die poging. Wat daarvan ook het gevolg geweest
moge zijn, de tijd der hofhoorigheid was voorbij; maar dat zij hier nog zoo langen
tijd heeft bestaan, is wel het bewijs, hoe diep oude gebruiken in deze afgelegen
landstreek waren ingeworteld.
Wij hebben inmiddels het oude scholtegoed reeds lang weêr achter ons. Langs weiden
in het bosch, door eikenlanen, voorbij

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

t.o. 240

P.A.Schipperus, del.lith
S.Lankhout & Co Haag

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

241
van hakhout ingesloten bouwlanden, over zandwegen, aan wier hooge kanten varens
en struiken wassen, straks weêr een eind op den grintweg, soms langs zandduinen
en heidevelden, gaat het verder, terwijl het landschap voortdurend afwisselt. Te
midden der eenzame bosschen vinden wij de spoorbaan. Even voorbij Winterswijk
splitste zij zich in twee takken. Deze loopt over B o c k h o l t naar We s e l , maar 't
gefluit der locomotief en het geratel der wagens verstoort niet dikwijls de stilte.
Slechts weinig treinen snellen hier langs de ijzeren sporen. Als wij de baan kruisen,
heerscht er dan ook de diepste rust en spoedig zijn wij dan ook weêr den grooten
gemeenschapsweg, die dezen uithoek aan de bewoonde wereld verbindt, vergeten,
terwijl als vroeger de oudvaderlijke zandwegen ons leiden door een landstreek, waar
alles ons meer aan het verledene, dan aan het moderne leven herinnert. Toch zien
wij, dat ook hier de hand des menschen bij voortduring de woeste natuur bedwingt.
Nog bloeit hier en daar de heide, groote stukken gronds zijn onbebouwd en met
weelderige varens bedekt, maar talrijk zijn ook de aanplantingen van dennen en
akkermaalshout. Jonge eiken groeijen er langs den weg en op witte berkenstammen
speelt het zonlicht. Een steenoven met zijn roode daken spreekt van nijverheid, kleine
en grootere boerderijen toonen er hun hooibergen en schuren tusschen het groen, en
weldra zien wij aan het zware eikenhout, waar onder de krachtige stammen een bosch
van struiken opschiet, dat wij weêr een aanzienlijke hoeve naderen. Werkelijk bereiken
wij weldra het erf van het uitgestrekte scholtegoed R o e r d i n k , met zijn moderne
huizinge van twee verdiepingen, meer een heerenhuis, dan een hofstede, al ontbreken
de bewijzen niet, dat ook hier op groote schaal het landbouwersbedrijf wordt
uitgeoefend. Er is schoon en kloek houtgewas op Roerdink. Forsche eiken in menigte
staan als wachters rondom het erf en fraaije groepen vormen zij, met de schuren en
wagenhuizen, de ruwe hekken, de zware zandsporen, de groene graspleintjes, het
bonte vee onder hun breed uitgeslagen takken. Maar de kroon van allen in den omtrek,
van allen in de uitgestrekte gemeente Winters-
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wijk, spant de statige eik, die op eenigen afstand van het huis zijn' dikken, gaven
stam en zijn fiere kruin verheft. Regt en slank gaat hij op en gij zoudt hem op het
eerste gezigt niet voor een' boom van bijzondere zwaarte groeten. Maar staat gij bij
zijn' voet, meet gij zijn' omvang en ziet gij op naar zijn hoogte, dan ontvangt gij een'
diepen indruk van zijn majesteit. Hoe klein is het huis, dat zich legerde onder zijn
schaduw! Hoe nietig zijt gij zelf!
In vroeger tijd was de landstreek aan zulke zware boomen rijk. Wat schoone
stammen zag ik zelf eenige jaren geleden te Almelo liggen! ‘Zij komen van
Winterswijk - werd er gezegd - en zoo staan er daar nog vrij wat.’ Zoolang de
hofhoorigheid in zwang was, waakten wetten en bepalingen over het behoud van het
bosch. 't Was streng verboden, hout te vellen, anders dan voor zoover het tot eigen
gebruik en tot onderhoud van het huis noodig was. Daar is dan ook in de oude
boerenwoningen nog prachtig eikenhout te vinden. Later spaarden de Scholten uit
eigen beweging hun eerwaardig geboomte. Hun eergevoel kwam tegen hakken en
sloopen op. Het bosch met zijn zware stammen was een der teekenen van hun aanzien.
Ook had het hout betrekkelijk weinig waarde en de kosten van vervoer waren
uitermate hoog. Thans is het eikenhout duur en het vervoer gemakkelijker. Des te
meer is het te waardeeren, dat dit eene prachtexemplaar door de bijl werd ontzien.
't Is een liefelijk landschap daar bij dien ouden, statigen eik op het grasplein, deels
begrensd door de schilderachtige arbeiderswoning met haar schuur en haar' put, deels
omzoomd met eiken, tusschen wier grijze stammen het donkergroene hulstblad
glinstert, deels ingesloten door hooggelegen akkers, waarover de ploeg, door den
bonten os getrokken, rondgaat en waarboven de lijnen van het kreupelhout golven.
't Is waard, dat wij er eenigen tijd vertoeven, terwijl het trouwe paard zijn aandacht
vooral aan het malsche grastapijt wijdt. - En dan weêr verder.
't Zou niet gemakkelijk zijn, den weg, waarlangs onze voerman ons leidt, nog eens
na te wandelen! Regts en links slaat
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hij, schijnbaar willekeurig, de zandwegen in en al noemt hij ons de boerenplaatsen,
die wij van verre of van nabij voorbij rijden, wij zouden ze toch bezwaarlijk weêr
kunnen vinden! Intusschen hebben wij overvloedig gelegenheid, de verschillende
typen van het telkens afwisselend landschap te leeren kennen. Wij zijn nog altijd in
h e t Wo o l d , en de boschrijke buurschap doet haar' naam geen oneer aan. Toch is
't hier doorgaans lager en jonger hout: knoteiken langs de hooge wallen der boekweiten
roggevelden, elzen langs greppels en slooten, berkjes en aankomende beuken,
verspreide dennen in de heide. Hier en daar is de grond wat golvend. Ruime
vergezigten openen zich soms en daar wij digt bij de grens zijn, zien wij de Duitsche
bosschen in de verte en het spitsje van het klooster te B o e r l o op Westfaalschen
bodem. Straks gaan wij weêr Noorderlijker op, het woeste K o t t e n s c h e v e l d ,
een slechts half ontgonnen heide, voorbij, - langs een steenbakkerij, die vrij wat van
het hout uit den omtrek gebruikt, - langs de boschjes en eikengroepen van d e H a a r ,
een gehuchtje van enkele nederige woningen, - langs de bosschen, lanen en weiden
van de aanzienlijke boerenhofsteden A a r n i n k , H e i j i n k en E s s e l i n k , wier
ligging als naar gewoonte reeds op eenigen afstand door het hooge hout er om heen
wordt aangewezen. En dan moeten wij wederom de spoorbaan oversteken. Ditmaal
is het de lijn, die Winterswijk aan het kolendistrict bij E s s e n verbindt. Ook hier is
het thans stil. Het witte wachthuisje sluimert in den zonneschijn en langs den ganschen
langen weg is geen spoor van leven te ontwaren, dan de insecten, die er gonzen en
een paar vogels, die onbezorgd tusschen de ijzeren sporen trippelen. Het schijnt,
alsof het hier nog eenzamer is, dan elders. De verlaten en afgesloten landweg, waarop
ons rijtuig te vergeefs den overtogt beproefde, is met gras begroeid en het eenige
geluid, dat er gehoord wordt, is het zachte suizen van den wind in de dennen. Wij
hebben geen regt, in de wijd uitgestrekte velden en bosschen iets anders te verwachten;
wij zijn op de zandwegen waarlijk niet door een druk verkeer verwend! Maar de
spoorweg wekt onwillekeurig
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zoozeer de gedachten aan bezigheid en gewoel, dat de diepe stilte van het landschap
in zijn nabijheid haast drukkend wordt.
Terwijl de wagen een' bruikbaren overweg zoekt, zitten wij kalm en rustig op den
hoogen, met heideplanten begroeiden kant van het zandspoor, dat zich voor ons in
het groen van elzen en hazelaars verliest. Door hun' sluijer van bladeren wemelen
de zonnestralen en donkere kroonen van dennennaalden, door slanke, roode stammen
gedragen, verheffen zich daarboven in de blaauwe lucht. Digt bij ons glinstert een
waterpoel, die scherp het struikgewas en de spichtige gras- en rietplanten en de
vriendelijke veldbloemen weerkaatst. 't Is, of alles hier droomt en tot droomen uitlokt.
Daar ligt voor ons een eenvoudig landschap vol liefelijkheid en vrede. Daar ligt
achter ons een lang verleden, dat fluistert van menschengeslachten, sinds eeuwen
elkander opvolgende en levende in een' maatschappelijken toestand, waarvan wij
geen denkbeeld meer hebben. Daar liggen onder ons, in den bodem, nog onopgeloste
geheimenissen, sprekend van een' tijd, waarin hier een onmetelijke binnenzee golfde,
wier raadselachtige bewoners hun sporen in de leemlagen achterlieten. Al duurt het
eenigen tijd, eer de voerman ons weêr bereiken kan, hier valt het wachten niet lang.
Hier wordt alles, wat ‘haast’ is, uit de ziel van een' mensch weggenomen. Bijna
zouden wij schrikken van de verschijning van onzen wakkeren bruine met het ligte
‘Utrechtsche wagentje,’ een verschijning, zoo weinig in overeenstemming met de
beelden, die hier zich schemerend en bont dooreengemengd komen verdringen voor
den geest.
De buurschap K o t t e n , waarin wij zijn aangekomen, sedert wij h e t Wo o l d
hebben verlaten, herinnert althans in haar' naam nog aan dit verleden. Wij denken
aan de ‘kotten’, de stulpen, door de ‘kotters’ bewoond; wij denken aan den kleinen
man, die geen regt had in de Marke, maar als de boerenarbeider dier dagen een hut
met een lapje gronds op het gewaarde erf in gebruik had, aan den hoorige aan een
der groote scholtegoederen, die welligt zijn vrijheid, - zonder waarde, als zij met
armoede en onmagt gepaard ging - prijs gaf voor betrekkelijke
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veiligheid en een tamelijk zeker, schoon dan ook hoogst bescheiden, stukje brood.
Thans zijn 't weêr vrije mannen en ‘kotten’ zien wij er ook niet meer, al zijn 't meest
kleine boerenplaatsjes en eenvoudige woningen, die wij voorbij komen. De heide is
nog niet geheel ontgonnen en veel van het hout is geveld. Behalve van den landbouw
leeft hier de bevolking deels van de weverij voor de Winterswijksche fabrikanten,
deels van het maken van klompen en wagenraderen, en met dien arbeid zien wij er
velen bezig. De natuur is er wat woester en de grond schijnt er wat schraler, dan in
het Woold, maar er is meer leven langs den weg. Wij zijn digt bij de grens. Daar van
verre onderscheiden wij het grenskantoor. Ginds rijst uit het groote bosch het torentje
van het Duitsche O e d i n g , en nevens de ‘Hollandsche’ scholtegoederen, als E s s i n k
en M e n s i n k met hun eikenbosschen, zien wij ook tal van Duitsche boeren, over
de ruime, golvende, houtrijke vlakte verspreid. Koren- en boekweitakkers, weiden
en boomgaarden, boomgroepen en hofsteden, door wilder landschappen afgewisseld,
geven aan dit gedeelte der streek een eigenaardige bekoorlijkheid. Het wordt dan
ook van Winterswijk uit tamelijk druk bezocht. De cenvoudige herberg van
J a n n e t j e M e n s i n k , de eenige gelegenheid tot uitspanning in wijden omtrek,
ligt aan den grintweg; zij is met rijtuig gemakkelijk te bereiken en op de banken voor
het huis heeft men een liefelijk uitzigt op het hooge bouwland aan de overzijde van
den weg, waarboven het zware hout eener aanzienlijke scholteplaats krachtig uitsteekt.
Veel meer wordt intusschen het een weinig verder gelegen O e d i n g bezocht, waar
fraaije wandelwegen moeten zijn. Zóó ver gaan wij niet, al overschrijden wij even
de grens, terwijl het paard in den stal zijn welverdiende rust geniet, gelukkiger dan
de viervoeters voor de lange, met boomstammen beladen wagens, die in de zon en
in het ongewenschte gezelschap van zwermen vliegen stampend en kopschuddend
hun rustuurtje slijten, terwijl hun geleiders van Jannetjes ‘vergunning’ een dankbaar
gebruik maken.
Hier is ook het tolkantoor. Bijzonder volhandig heeft ver-
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moedelijk de ontvanger het niet. Niet alles, wat in den omtrek van Winterswijk over
de grenzen komt, wordt hier bij schijnende zonne langs gevoerd! Men fluistert, dat
er wel eens wat gesmokkeld wordt. Van Groningens Noordpunt tot Limburgs uitersten
Zuidhoek is de Nederlandsche en Duitsche grensstreek voor smokkelarij geschapen,
maar van alle geschikte punten voor den verlokkenden en verderfelijken sluikhandel
is deze landstreek een der geschiktsten. Wat al verborgen hoekjes, wat al
geheimzinnige paadjes, wat al afgelegen boschjes, wat al greppels en struikgewas!
Wie weet, wat die kalme klompen- en radermakers ons zouden kunnen vertellen, als
zij eens van hun nachtelijke togten een boekje wilden open doen! Wij zouden
boeijende, aangrijpende en toch vaak diep treurige verhalen hooren van list tegen
list, stoutheid tegen stoutheid, de verhalen uit den nimmer rustenden grensoorlog
tusschen ambtenaars en smokkelaars, verhalen van welgeslaagde waagstukken, van
mislukte ondernemingen, van wanhopigen strijd, van bitteren haat, van wreedheid
en verwildering, van zuur verdiend en ligtzinnig verbrast bloedgeld, - verhalen van
den vloek, dien de daemon der beschermende regten ten bate van sommigen en in 't
belang van de schatkist op de bevolking van gansche landstreken legt.
Er zijn geen palen met wapenborden en nationale kleuren noodig, om ons te zeggen,
waar het Duitsche grondgebied aanvangt. Zoodra wij op vreemden bodem zijn,
beginnen de wegen met winstgevend hout beplant. Hier is 't een onafzienbare rij
lijsterbessen, die langs de chaussé zich uitstrekt. De schoonheid van het landschap
wordt er niet door verhoogd. Daar is integendeel iets onuitsprekelijk vervelends in
al die schrale stammen, met hun bijna bladerlooze takken. Maar het schijnt, dat die
beplanting van overigens ongebruikte ruimte met vruchtboomen niet geringe
voordeelen oplevert. En zijn er noten of tamme kastanjes geplant, dan komt het
lommer ook den wandelaar ten goede.
Op vaderlandschen grond teruggekeerd, slaan wij een voetpaadje in, langs het
hooge boekweitveld, waar beneden het beekje lustig voorstroomt, aan den overkant
door frissche, lager lig-
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gende weiden en welig houtgewas omzoomd. Steil is aan deze zijde de helling der
hoogte, deels rijk begroeid, deels, waar de grond nederstortte, haar grijsgeele wanden
krachtig getint tusschen het groen vertoonend. 't Is een fraai punt, daar bij Scholte
G e e l i n k s welvarende hoeve, wier statige eiken het ruime grasveld insluiten, en
wij achten het waarlijk geen tijdverlies, dat wij in dit liefelijk oord een poos vertoeven
moesten.
't Was hier ons verste punt. Van nu af houden wij den grintweg en keeren
regtstreeks naar Winterswijk terug. Met bevallige bogten slingert zich de kunstweg
door een liefelijke landstreek. Hier en daar is de bodem een weinig glooijend en al
is het hooge hout er niet overvloedig, er groeit toch geboomte genoeg, om een
voortdurende afwisseling van fraaije partijen, van golvende lijnen en rijk geschakeerde
tinten, van licht en schaduw teweeg te brengen. Nu eens is het uitzigt ruim over
weiden en akkers, dan weêr is 't begrensd door akkermaalshout of dennenen
eikenboschjes. Soms kruist de beek den weg, en het oog kan haar volgen in haar'
kronkelenden loop tusschen varens en struiken. De scherpe rook van een paar
kalkbranderijen verhoogt de schoonheid van het landschap niet, maar zij heeft iets
te verhalen van de belangrijkheid van den bodem, uit een geologisch oogpunt
beschouwd, want de kalk wordt er gebrand van zoogenaamd M u n s t e r s c h k r i j t
dat hier gedolven wordt, en het wordt niet onmogelijk geacht, eenmaal ook
Portlandschen cement te bereiden. Bij de scholteplaats B u s k e r , die wij niet ver
van Winterswijk voorbij komen, meende men zelfs steenkool te zullen vinden en al
leverde de boring vooralsnog geen goede uitkomst op, de hoop, dat hier kostbare
lagen verborgen zijn, schijnt door sommigen nog niet opgegeven. Terwijl de stralen
der avondzon reeds alles doen tintelen van hun' gloed, naderen wij het dorp, na een'
langen, aangenamen rit. Wij zijn reeds eenigen tijd in de buurschap B r i n k h e u r n e ,
die wij ook dezen middag na het verlaten van Winterswijk door waren gekomen.
Toren, molen en fabriekschoorsteenen komen reeds in 't gezigt. Een zonderlinge,
lage plek gronds nevens den weg, vol poeltjes en met
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biezen begroeid grint, waaruit zich enkele boomen als op eilandjes verheffen, ligt
achter ons. Tuinen, door hagen ingesloten, aardappelakkers, velden met erwten en
boonen beplant, zijn de teekenen, dat wij het einddoel van onzen togt spoedig zullen
bereiken. De eerste aaneengeschakelde huizen vertoonen zich. Straks ratelen de
wielen over de keijen en voorloopig is de dagreize volbragt. Morgen ochtend vroeg
zullen wij weêr uittrekken met hetzelfde voertuig. Er is in den omtrek nog meer te
zien, en naar wat wij heden leerden kennen, mogen wij goede verwachtingen koesteren
omtrent hetgeen wij nog te wachten hebben.
De welaangelegde tuin der societeit is zeer geschikt, om er een paar rustige uren van
den schoonen, kalmen zomeravond door te brengen. Merkwaardig is er de reusachtige
zilverpopulier, die in 1868 als een stammetje van 6 voet hoog werd geplant en wier
gave, gezonde stam nu reeds een dikte van 1.80 M. in omtrek heeft. Ook andere
kloeke boomen in de nabijheid bewijzen, dat het hout er uitstekend groeijen wil.
Wij moeten reeds vroeg weêr op het pad. 't Is frisch op den wagen en een vochtige
damp hangt nog over den grond. De zon heeft de morgennevelen nog niet gansch
overwonnen, al is de uitslag van den strijd niet twijfelachtig meer. Scherpe kantlichtjes
blinken hier en daar op de stammen. Daar ligt een gloed over de toppen der boomen.
Straks golft de ligte dampensluijer weg en in den glans van den zomerochtend baadt
zich het vredige landschap. Het dorp ligt reeds achter ons. Wij zijn op den landweg,
die langs het Vo s s e n v e l d loopt. Daar is nog vrij wat heide en bar wit zand. Maar
de erica bloeit langs de hooge kanten van het zandspoor, het ligte groen van jonge
larixen, het roodbruine St. Janslot der akkermaalsboschjes, de witte berken-
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stammen, de donkere tinten der dennen, het fijne grijsblaauw der ver gelegen bosschen
aan den zoom der heide, de helder verlichte waterplassen hier en daar in het veld, de
weilanden en korenakkers, door de zorgende menschenhand ontgonnen, - dat alles
geeft een rijke verscheidenheid van kleuren, die het oog met welgevallen over de
eenvoudige landstreek doet rondgaan. Over eenigen tijd zal ook hier de spoortrein
ratelen door de vlakte, als de baan gereed is, die Winterswijk aan Twenthe verbinden
zal. Voor 't oogenblik zien wij nog maar haar eerste beginselen en de bezige drukte
aan haar' aanleg verbonden, verstoort de stilte nog niet. Menschen zien wij nergens,
woningen uitermate zeldzaam. De bodem van het Vossenveld is door zijn menigte
van grint en keijen tot bebouwing niet zeer geschikt; zijn leem, waarin mergelkoeken
en versteeningen worden aangetroffen, en zijn kalklagen zijn voor den geoloog
merkwaardig en kunnen welligt ook voor de nijverheid van belang worden.
Steenbakkerij was er van ouds, en is er nog. Overigens is 't er eenzaam, en niet gering
is 't verschil bij de, ook wel stille, maar toch met boerderijen als bezaaide streken,
die wij gisteren bezochten.
Straks komt er meer leven. Hooger en digter hout vertoont zich langs den weg.
Een lange, groene laan, door wier ineengestrengelde gewelven en met welig
opschietende struiken bewassen zijden het zonlicht schemerend en fantastisch heen
breekt, opent zich. Wij zijn in de buurschap R a t u m en op het uitgestrekt scholtegoed
W i l l i n k . Daar groeit prachtig hout en tusschen wilde kanten baant zich de beek
haar' weg. Over gladde kiezelsteenjes schuimt zij; langs afgevallen bladeren, tintelend
van licht, onder het lommer van zware stammen huppelt zij voort, totdat zij zich in
de schemering van het overhangend gebladerte verbergt. Niet ver van het huis verlaten
wij den wagen bij een fraai en merkwaardig punt. Een breede, met gras begroeide
zijweg leidt in het bosch. Op den voorgrond het rijk geschakeerde groen van wilgen,
peppels, hazelaars, dennen, in schilderachtige groepen en met zonnige doorkijkjes
op wijkend geboomte. Ter regterhand, achter het hout verborgen, een waterpoel met
ruig bewas-
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sen oevers. Wilde pruimenboomen, doornstruiken, varens, bloemen, doode stammen
en takken, buigen zich in bonte mengeling er over heen. Helderwit zand blinkt
tusschen het krachtig verlichte groen. Hooge biezen wuiven over den plas. Slanke
dennen en breed getakte populieren rijzen om het lagere houtgewas op. 't Is een
heerlijk plekje, vol indrukwekkende schoonheid en liefelijke majesteit. Een natuurlijke
waterkom is het niet en dat maakt haar ook, als eenig in haar soort in den lande,
merkwaardig. 't Is een verlaten marmergroeve. De zeer harde kalk, uit de schelpen
en hoorns van zoetwater weekdieren bestaande, levert een uitmuntend, blaauw en
wit gevlekt marmer, dat wanneer het in genoegzamen overvloed wordt gevonden,
de kosten van ontginning ruimschoots zou kunnen vergoeden. De proef, hier voor
eenige jaren genomen, werd gestaakt. Het water was een groot bezwaar en ook andere
hinderpalen en teleurstellingen bleven niet uit. Maar men zegt, dat er plan bestaat,
op grooter schaal en met beter hulpmiddelen, het werk te hervatten. Dan zou de geest
der poëzij van dit romantisch, verborgen plekje wijken, maar een andere geest, die
der magtige nijverheid - toch ook niet zonder poëzij! - zou er zijn woning maken en
de geheimzinnige erfenis, in de wateren van het groote binnenmeer door den stillen
arbeid van eeuwen hier neêrgelegd, zou door den mensch worden aanvaard.
In de beek van h e t W i l l i n k vinden wij brokken van dit marmer. Ook de put
is er ten deele van opgemetseld en in de keuken zien wij de platen, sedert 1822 tot
vloertegels gebruikt. De ‘scholtinne’ vergunt ons gaarne, de producten der groeve
in oogenschouw te nemen en tevens een' blik te slaan in haar pronkkamer, met het
oude, kostbare porselein op de kasten en den hoogen schoorsteenrand.
Eigenaardigheden merken wij overigens in de inrigting of stoffering der woning niet
op. Zij gelijkt op de gewone, groote en welvarende boerderijen in den lande. De
muren zijn gewit, de zolderingen donker geverwd, de meubelen eenvoudig en
ouderwetsch.
Een' scholte Willink ontmoetten wij reeds in 't begin der
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16de eeuw. Stellig is zoowel de naam, als de plaats nog vrij wat ouder. ‘Scholte
Willink’ heet nog de tegenwoordige eigenaar. Heeft al die eeuwen hetzelfde geslacht
hier gewoond? - Eigenlijk heet deze scholte t e L i n t u m , maar dat weet niemand
in Winterswijk, behalve wie het krachtens hun betrekking weten moeten. Het is
overal in den omtrek, gelijk in Twenthe. Zooals de plaats heet, heet ook de boer. Van
wat geslacht de achtereenvolgende eigenaars van deze en de overige scholtegoederen
geweest mogen zijn, welken naam zij officieel mogen dragen, de boer van het Willink
wordt nooit anders dan W i l l i n k genoemd, al heet hij t e L i n t u m en die van
Lintum staat als te L i n t u m bekend, al heet hij ook Willink, Geesink, Temmink, of
wat dan ook. Zoo kan het voorkomen, dat twee of drie volle broeders ieder een'
anderen naam hebben, of dezelfde naam door volstrekt niet verwante families worden
gedragen.
Dat de uitgang i n k hier inheemsch is, evenals in het gansche oud Saxische gedeelte
van ons vaderland, hebben wij natuurlijk reeds lang opgemerkt. Ook over de grenzen
komt zij veelvuldig voor, tot i n g verzacht. Dat wijst op hoogen ouderdom van de
meeste plaatsen met dien uitgang. Ten deele schuilt zeker hun naamsoorsprong in
het duister; ten deele zijn zij genaamd naar de ligging of de grondgesteldheid N o o r d of O o s t , h e i of h a a r of h o r s t - ten deele naar een persoon, die wel
de eerste ontginner of bewoner zal zijn geweest - R a u w e r d of M e n s o , O n n o
of R o e l f . - De man gaf eerst zijn' naam aan het goed; later gaf het goed zijn' naam
aan den man.
Onder Willink behoorden van ouds een aantal hoorigen. Zoo wordt er gesproken
van zekeren Gertrechte Schöne Berndts toe Barninckhave, die met zijn vrouw Jutte
zich vrijkocht, waartegen Hans Dilkinck zich hofhoorig gaf aan den hof toe Willink.
En op de andere hoven zal het ook wel zoo geweest zijn.
't Is een heerlijke morgen en ook als wij het Willink verlaten hebben, blijft de weg
boschrijk en afwisselend. Groote boerderijen liggen er in hun eiken; hooggelegen
akkers, kreupelhout, dennen- en berkenboschjes, mollige mosgronden, wilgen
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en elzen, opslag en varens, braamstruiken en hazelaars gaan ons achtereenvolgens
voorbij. Bij het erve S c h o l t e n h u i s van scholte R o s e n stijgen wij weêr even
uit. Een schoone eikenlaan leidt er heen. Het terrein bij het deftige, moderne huis
ligt in een gracht, een fraaije boschweide strekt zich daarnevens uit, forsche esschen
overschaduwen de ruime schuren, en ook hier zien wij weêr een type van een dier
groote hofsteden, waar sedert eeuwen een geslacht van welvarende grondbezitters
zetelde en waarop de boer met billijken trots als op de erfenis zijner vaderen rondziet.
Een weinig verder, bij scholte B o e i j i n k , wiens huis met geen minder zware
eiken prijkt, vinden wij weêr een' grintweg. Wij volgen dien een eind weegs in de
rigting van Winterwijk, langs en over hooge esschen, - de oude bouwlanden der
marke - waaromheen nog altijd de boerenerven in hun bosschen geschaard liggen,
en wij gaan de beek over, dezelfde die wij bij Willink zagen en hier, naar de
buurschap, waarin wij zijn aangekomen, de H e n x e l s c h e beek wordt genoemd.
Den toren en den B a t a a f s c h e n m o l e n hebben wij op niet grooten afstand voor
ons en wij zouden binnen weinig tijd weêr te huis kunnen zijn. Maar wij wenden ons
eerst nog Noordwaarts en een fraaije weg tusschen heide en dennenbosschen brengt
ons na een klein half uur op een' met beuken beplanten grintweg, in de nabijheid van
het oudadellijke huis Wa l i ë n . Daar lagen eertijds aan deze zijde van Winterswijk
nog meer dergelijke huizen, als B e u r s e en 't R a v e n h o r s t , maar die zijn sedert
jaren gesloopt.
Waliën vertoont zich tegenwoordig ook als een gewoon, vierkant, grijs gepleisterd
huis van twee verdiepingen, met een' hooge stoep aan de achterzijde en een klein
lantaarntorentje uit het dak. Maar het heeft nog dikke muren en zware keldergewelven.
Een der kamers behield nog de antieke zoldering, met tal van stevige balken en de
diepe vensternissen. In den zijmuur bij de keuken is een reeks van in zandsteen
gebeitelde wapenschilden gemetseld, die echter door 't gemis van kleuren bezwaarlijk
te bestemmen zijn. Een er van kan het wapen zijn van G e m e n , het geslacht, dat
geruimen tijd de heerlijkheid Bredevoort in pandschap had.
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Van de geschiedenis van het huis is weinig bekend. Eenige nog goed bewaarde
perkamenten uit het einde der 17de eeuw, die wij vlugtig doorzien, schijnen er niet
veel licht over te verspreiden. Volgens een afbeelding, op het huis berustend, had
het in het begin dezer eeuw een tweetal trapgevels en een poort aan den weg, terwijl
het van een gracht was omringd. Het moet destijds, ter plaatse waar nu de ingang is,
een groote zaal hebben gehad en een voorplein met ruime stallen. Alles ziet er thans
weêr goed onderhouden uit, maar in de eerste helft der vorige eeuw was het in treurig
verval. Boven de waarde bezwaard, werd het verwaarloosd en bewoond door een'
boer ‘die alles zeer slordig hield.’ Een tak der H e e c k e r e n s , die het lang heeft
bezeten, voert er nog den titel van, maar het behoort reeds verscheidene jaren aan
mevrouw de wed. H u g e n h o l t z , wier vader, scholte Te m m i n k , het gekocht
had. Onder Waliën behooren nog uitgestrekte landerijen. Er zijn fraaije lanen en
bosschen, maar vooral verdient het een bezoek om de prachtige, woeste partijen bij
de beek. Nevens het jagershuis aan den grintweg slaan wij het pad derwaarts in. De
Octoberstorm van '81 heeft hier geweldig gewoed. Tal van hooge boomen heeft hij
ontworteld, vooral aan den oever, waar het hoog gezwollen water hun den grond
onder de voeten had wegg espoeld. In menigte zijn zij over de beek of in de bedding
geworpen. Waar hun wortels werden losgescheurd, kwamen diepe kloven en steile
kanten. Spookachtig steken hun doode takken op uit het wilde kreupelhout, dat welig
groeit aan de overzijde der beek. Slingerplanten van allerlei aard bedekken met hun
ranken den oever en hangen neêr langs de donkergrijze, diep uitgeschuurde kanten.
De witte zandplaten in den stroom, de wilde bloemen, rood en wit en geel en blaauw
en paarsch,1 het korte, fijne gras, het donzig mos, de bloeijende heideplant, de ernstige
tinten van gagel, jeneverbes en braamstruik, mengen hun rijke kleuren dooreen.

1

Onze vriend de botanicus doet ons daarbij de C e n t a u r i u s S c a b i o s a opmerken.
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Wij hebben gisteren en heden menig schoon en liefelijk landschap gezien, en als wij
beslissen moesten, wat ons het meest had aangetrokken, dan zou de keuze niet
gemakkelijk zijn, maar dan zou zeker de beek bij Waliën, nevens de poel bij Willink,
om de eereplaats dingen.
De grintweg tusschen Eibergen en Winterswijk, waarop de laan van Waliën uitkomt,
geeft ons niet veel bijzonders meer te zien. Hij loopt langs dennenboschjes en hooge
bouwakkers, niet ver van een woning, als 't M e l a t e n h u i s bekend, een droevige
herinnering aan een vreeselijke krankheid te midden der vriendelijke natuur. Wij
hebben een fraai gezigt op het dorp met zijn fabriekschoorsteenen, zijn' molen en
toren en het donkere hout van zijn kerkhof; en wel voldaan over de wijze waarop
wij onzen tijd hebben besteed, dankbaar aan onze gidsen, die ons in de gelegenheid
hebben gesteld, in dien betrekkelijk korten tijd nog zóóveel van den omtrek te zien,
keeren wij terug in het dorp, waarvan wij straks afscheid zullen moeten nemen.
Wij mogen echter nog niet scheiden, voordat wij een bezoek hebben gebragt aan
het sieraad van Winterswijk, - zijn R i j k s H o o g e r e B u r g e r s c h o o l met
driejarigen cursus. 't Is een vrolijk, goed ingerigt en doelmatig gebouw, in 1870
geopend. De vertrekken zijn ruim en luchtig en goed verlicht, zooals de wet het
voorschrijft. Omtrent de localen is dan ook niet veel eigenaardigs op te merken. Maar
met het oog op de landbouwende bevolking, in wier midden zij gevestigd is, en door
wier kinderen zij ook in tamelijk voldoenden getale wordt bezocht, is de aandacht
vooral gewijd aan hetgeen voor haar bovenal van belang geacht kan worden. Er is
een uitstekend kabinet van N a t u u r l i j k e H i s t o r i e , waarin wij de meeste
inlandsche roofen zangvogels vertegenwoordigd vinden en waarin vooral een hoogst
belangwekkende verzameling vogelnesten onze opmerkzaamheid boeit. Voorts is er
een aardige verzameling voor mine-
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ralogie en geologie en een voortreffelijk kabinet van physische instrumenten, allen
van den nieuwsten tijd. De groote tuin is ingerigt voor het botanisch onderwijs, en
daar de omtrek van Winterswijk voor geologie en botanie veel merkwaardigs heeft,
wordt druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot wetenschappelijke wandelingen
met de leerlingen, onder leiding van den directeur, die ook ons bij onze omzwerving
menigmaal op den rijkdom en de belangrijkheid der flora wees.
De school wordt gemiddeld door 25 leerlingen bezocht, waaronder 3 tot 5 meisjes.
Meer dan één scholte zond er zijn kinderen niet zonder vrucht voor hun algemeene
ontwikkeling, en wij ontvangen den indruk dat Winterswijk door zijn geschiedenis
en zijn ligging gerekend moge worden, tot den ‘Achterhoek’ te behooren, dat er uit
zijn eeuwenlange afzondering nog wel wat ‘achterhoeksch’ mag zijn overgebleven,
maar dat het er ook geenszins ontbreekt aan krachtig bloeijend leven en dat het in
zich en rondom zich veel vereenigt, waarom menig niet achterhoeksche plaats het
benijden mag.
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Aanteekeningen.
Dat de bronnen voor de geschiedenis van Winterswijk schaarsch zijn, is reeds
opgemerkt. Het stukje van Mr. W. A . R o e l v i n k in den Gelderschen Volksalmanak
voor 1877: i e t s t e r k r o n i e k v a n W i n t e r s w i j k , bevat de voornaamste
wetenswaardigheden. Een en ander over hofregten enz. zal bij de beschrijving van
Bredevoort in de volgende aflevering nog plaats kunnen vinden. De
W i n t e r s w i j k s c h e c o u r a n t , die wekelijks uitkomt, bevat nu en dan ook nog
eenige bijzonderheden, maar van te plaatselijken aard, om ze in den tekst op te nemen.
Over de belangrijkheid van den bodem is het 2de deel van S t a r i n g : d e b o d e m
v a n N e d e r l a n d te raadplegen. O.a. wordt er de marmergroeve van Willink bl.
248 vermeld.
Mr. S t a a t s E v e r s bragt nog eens, in een sedert uitgegeven voorlezing, de
gebeurtenissen uit het eind der vorige eeuw in herinnering. C o r n e l i s v a n d e r
A a leverde in het 8ste deel van zijn G e s c h i e d e n i s v a n d e n j o n g s t
g e e i n d i g d e o o r l o g een plaat, de executie der freule van Dorth voorstellende.
De ongunstige geruchten omtrent haar zijn medegedeeld in de N a v o r s c h e r , elfde
jaarg., bl. 233.
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In den Gelderschen Achterhoek. Van Winterswijk naar 's
Heerenberg.
De weg van W i n t e r s w i j k naar 's H e e r e n b e r g loopt over Bredevoort, Aalten
en Dinxperlo. Vooreerst blijven wij derhalve nog altijd binnen de grenzen der
uitgestrekte heerlijkheid, waarvan wij in de beide laatste dagen een gedeelte hebben
leeren kennen. Dan komen wij op het grondgebied van de oude bannerijen B e r g
en W i s c h , terwijl wij ook even, op vreemden bodem, de landpalen der tegenwoordig
Duitsche, maar vroeger Geldersche heerlijkheid A n h o l t overschrijden. 't Zal ons
dus niet ontbreken aan herinneringen uit onze geschiedenis, en wat het landschap
betreft, - soms zal 't van zekere eentoonigheid niet zijn vrij te pleiten; meer dan eens
zullen zij, die het vroeger hebben gekend, met leedwezen 't verdwijnen van vrij wat
heerlijk hout hebben op te merken; maar er zijn toch schoone punten in overvloed,
waardoor de voortzetting van onzen togt in den Gelderschen Achterhoek, niet minder
dan het begin daarvan, aangename indrukken bij ons zal achterlaten.
't Is een vriendelijke, heldere zomernamiddag, wanneer wij de wandeling
aanvaarden. Een breede, nette straat met eenige heerenhuizen, de R.C. kerk en het
nieuw gebouwde diakonie-
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armhuis, brengt ons buiten Winterswijk. Spoedig gaan wij de spoorbaan over en wij
houden den open grintweg tusschen boschjes en akkers, sedert de laatste 25 jaren
aan de heide ontwoekerd. Hoog geboomte hebben wij hier dus niet te wachten, maar
in den glans der avondzon en met de frischheid, die een regenachtige zomer aan de
schrale zandgronden schenkt, ziet alles er vrolijk en opwekkend uit. Dat ook aan
deze zijde van het dorp uitlokkende binnenwegen door de buurschappen zijn te
vinden, kunnen wij ons ligtelijk voorstellen. Op eenigen afstand zien wij uitgestrekte
bosschen van dennen en eiken en gaarne zouden wij, als 't ons niet aan tijd ontbrak,
een der wilde, indrukwekkende zandsporen inslaan, die regts of links van den grintweg
uitgaan. Onze plannen laten echter dergelijke afwijkingen niet toe. Zullen wij morgen
ons voornemen, om het tot 's Heerenberg te brengen en des avonds nog te Dieren
den spoortrein te vinden, ten uitvoer leggen, dan moeten wij dezen avond A a l t e n
bereiken. En al is de afstand zoo groot niet, ook te Bredevoort willen wij ons, des
verkiezende, kunnen ophouden en wij hebben reden, om vooral voor een bezoek aan
de oude heerlijkheid Wa l f o r t eenigen tijd beschikbaar te houden, eer de duisternis
invalt. Wij moeten ons dus vergenoegen, met ons uit hetgeen wij reeds van de
buurschappen bij Winterswijk gezien hebben, een voorstelling te vormen van wat
wij daar ginds ter zijde van den weg te zien zouden krijgen en voorts met de uitzigten
over de met bosschen omzoomde velden en met de inkijkjes, ons hier en daar in de
zijwegen vergund. Groote boerderijen komen wij niet voorbij, over 't algemeen staan
er niet veel huizen langs den weg. Alleen vinden wij er een paar buitenverblijven
van Winterswijksche notabelen, waaronder d e K r i m door zijn' aanleg met weiden
en waterpartijen en door zijn fraaije accacia's een eerste plaats bekleedt. Ook hier
herinnert ons een steenbakkerij aan de belangrijkheid van den bodem. ‘Het Molenveld
en het Groote veld - die wij aan onze linkerhand houden - is een diluviaal heuvel
met grint en keijen, inwendig tertiairen leem bevattende,’ zegt Staring, die eenige
boringen en uitgravingen in dezen omtrek vermeldt.
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Enkele nog niet ontgonnnen heidevelden merken wij nog op, maar zij worden hoe
langer hoe meer in cultuur gebragt en door bouwland of dennebosch vervangen. 't
Is dan ook een aangename weg vol afwisseling, kronkelend genoeg om niet door
onafzienbare regtheid te vervelen. Hebben wij ons voorbehouden, een eind weegs
gebruik te maken van den achter ons komenden wagen op Aalten, die onze bescheiden
bagage overbrengt, 't is ons geen teleurstelling, dat wij nog in lang niet zijn dof geratel
de stilte van den avond hooren verstoren. Ontgaan kan hij ons niet, maar de wandeling
is te genotrijk, om ons naar zijn komst te doen verlangen, en 't is eerst bij de brug
over de Slingerbeek, waar de eiken der scholtegoederen H e m m i n k en G e u r k i n g
het landschap sieren en wat meer huizen, met tol en school, tot een gehucht zijn
bijeengegroept, dat hij ons eindelijk heeft ingehaald. Een plaats daar binnen trekt
ons weinig aan en de bok is reeds, behalve door koetsier en conducteur, door drie of
vier reizigers bezet. Van ouds weten wij echter, dat dit geen bezwaar is. Bovenop is
altijd nog wel een hoekje over, op of tusschen de pakgoederen onder het zeil, en
spoedig troonen wij er dan ook op koffers en manden, als zegevierende helden op
een triomfkar. Gelegenheid om het landschap te overzien en uit den mond onzer
medereizigers eenige bijzonderheden op te vangen, hebben wij er overvloedig.
Aanvankelijk blijft de streek nog hetzelfde karakter behouden en enkele Scholten,
in de bosschen wonende, worden ons aangewezen. Maar allengs blijkt het, dat wij
het gebied van grint en keijen verlaten hebben en genaderd zijn tot de lagere,
veenachtige gronden, waaraan Bredevoort in der tijd zijn geduchte sterkte ontleende.
Moerassen en poelen zien wij niet veel meer, maar groote weiden, populieren en
wilgen, vlakke velden, ruime vergezigten. Het torentje van Bredevoort hebben wij
voor ons; nieuwe woningen van kleine boeren en arbeiders scharen zich langs den
weg; een paar fabrieken en heerenhuizen getuigen, dat ook hier de nijverheid beoefend
wordt en welvaart bragt. Het stadje heeft zich blijkbaar aan dezen kant uitgebreid
buiten den kring zijner grachten. Dit is alles uit den nieuweren tijd. Toen Bredevoort
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uit een krijgskundig oogpunt nog iets beteekende, was 't niet veilig, hier te wonen.
Bij het beleg door prins Maurits in 1597 lag aan deze zijde de graaf v a n S o l m s .
De wagen rijdt het stadje binnen en houdt bij de herberg op. 't Is ons reeds gebleken,
dat wij alles, wat er te zien is, wel kunnen zien in den tijd, dien een conducteur noodig
heeft om een borreltje te drinken. Maar wij willen hier onzen diligencetogt als
geëindigd beschouwen, om de plaats, waar het kasteel gestaan heeft, te gaan opzoeken
en dan te voet over Walfort naar Aalten te gaan. Te liever doen wij het, omdat een
heer uit Aalten ons zijn geleide aanbiedt en welkom is 't ons altijd, personen te
ontmoeten, met wier plaatselijke kennis wij ons voordeel kunnen doen.
Naast de herberg leidt een zijstraatje naar een ruime, open plek, ten deele door
lage, oude huisjes omringd en hier en daar met iepen beplant. 't Ziet er ongezellig en
verwaarloosd uit, met de gevelde boomen en stapels hout, die er liggen, met het
linnengoed, dat er te droogen hangt, met het stroo, de lompen en anderen afval, er
overal over verspreid. Eens lag hier het sterke Bredevoortsche slot, door een zeer
breede gracht omringd. Een poort met twee ronde torens in den stadswal gaf toegang
tot de brug, die naar een tweede poort, eveneens door torens versterkt, leidde. Deze
poort stond in verband met een' ringmuur of wal, ter halver breedte van de gracht
om het kasteel gelegd. Vandaar bragt een brug voor de slotpoort, in een' hoogen
muur met vier zware hoektorens, en daarbinnen lag het eigenlijke woonhuis, misschien
oorspronkelijk ook weêr door een gracht ingesloten. In den aanvang der 17de eeuw
waren de muren verlaagd en stond er nog slechts één van de hoektorens; de overigen
waren in bastions veranderd. Het woonhuis bestond destijds uit een verzameling
lage, onregelmatige gebouwen, die drie zijden van een binnenplein insloten. Iets later
werd het kasteel binnen de vestingwerken der stad getrokken.
De oudste geschiedenis van Bredevoort schuilt - zooals niet vreemd is - in het
duister. Welligt wordt de naam reeds in
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945 genoemd als B r e i t e n f u r t , dat jaarlijks acht onzen aan de abdij te Fulda
opbragt, en onder de ‘allodia’, door Philips, aartsbisschop van Keulen omstreeks
1188 aangekocht, komt de burg B r e y d e n v o r d voor. 't Is echter onzeker, of aan
ons Bredevoort moet worden gedacht. Toen de priester F r a n c o omstreeks het jaar
1180 een klooster (het latere B e t h l e h e m ) wilde stichten, vestigde hij onder andere
plaatsen ook het oog op Va r s e v e l d , in het gebied van den graaf van Lohn, waar
J o h a n en H e r m a n v a n B r e d e v o o r t en R u d o l f v a n S t e i n v o r d e n
hem een kerk aanboden. Tusschen de jaren 1131 en 1151 had bisschop We r n e r
van Munster ter beveiliging van zijn gebied een' burgt te L o h n gebouwd en de
bewaring daarvan aan een' Edelen Heer, G o d s c h a l k v a n L o n , toevertrouwd,
terwijl aan dezen ook als vrijgraaf het regtsgebied over de kersspelen L o n ,
W i n e t h e r e s w i c k , A l a d n o n , Ve r n s n e v e l d e , S e l e h e m en H e n g e l o
was opgedragen.1 Bredevoort wordt daarbij niet genoemd. Een parochie was het niet,
al mag ook de naam destijds bekend zijn geweest, welligt als van een eigen goed.
Met Godschalk werd door den opvolger van bisschop Werner een verdrag gemaakt.
Het geslacht Lohn stond echter destijds ook reeds met Gelderland in betrekking. In
1191 komen drie broeders van Lohn, zonder nadere aanduiding, als getuigen van
graaf Otto van Gelre voor. Later komt er wat meer licht. In 1238 maken H e r m a n
v a n L o h n en L u d o l f v a n S t e i n f o r t bepalingen omtrent den hun door erfenis
toegevallen burgt van Bredevoort, dien zij gemeenschappelijk bezitten en dien zij
laten versterken door steenen van het afgebroken slot te Lohn, met uitzondering van
die der torens. Welligt is 't deze zelfde Herman, die in 1226 met G o d f r i e d en in
1233 met G e r a r d v a n L o h n als getuige van den Gelderschen graaf optreedt en
n o b i l i s wordt genoemd. In 1235 was hij reeds graaf van Lohn

1

Met de graven van L o o n of L o s in het Luiksche moet deze familie niet verward worden.
Behalve gelijkheid van naam hadden beide geslachten volstrekt geen betrekking op elkander.
G e r h a r d u s d e L a o n en zijn zoon G o d e s c a l c u s , worden reeds in 1086 genoemd.
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en in 1246 draagt hij zijn huis Bredevoort en de kersspelen E i b e r g e n , N e e d e ,
G r o e n l o en G e e s t e r e n aan graaf Otto van Gelder op. Hij heeft twee vrouwen
gehad, S o f i a en E u f e m i a . De eerste had een' zoon H e n d r i k , vóór hem
overleden. Hij zelf schijnt in 1252 te zijn gestorven. Toen bekrachtigde zijn broeder
O t t o , kanunnik van Munster, alle beschikkingen, door Herman genomen. Zijn zoon
H e r m a n , uit zijn tweede huwelijk, moet bij zijns vaders dood nog jong zijn geweest.
In 1255 bevestigde hij de opdragt van Bredevoort, door zijn' vader gedaan. Gunstig
stond hij bij zijn tijdgenooten niet bekend. Geldafpersing en doodslag werd hem
verweten, ‘een roover’ werd hij openlijk genoemd en diep werd hij vernederd. In het
jaar 1277 had hij zich op verraderlijke wijze meester gemaakt van graaf
E n g e l b r e g t v a n d e M a r k , die als gevangene op het slot te Bredevoort was
gebragt en weldra overleed, deels aan zijn wonden, deels uit verdriet, dat hij in handen
van zulke ‘dieven en lage plunderaars’ was gevallen. Engelbregts zoon E v e r a r d
belegerde en verwoestte in het volgende jaar den burgt. Met zijn' bondgenoot, den
Munsterschen bisschop, behaalde hij op graaf Herman beslissende overwinningen
en hard waren de voorwaarden, waarop de fiere edelman de verzoening verkreeg.
Behalve andere vernederende boetedoeningen, waaraan hij zich onderwerpen moest,
werd hij genoodzaakt, al zijn eigen goederen en leenen den grave van der Mark op
te dragen, om ze weêr van hem in leen te ontvangen en de burgt Bredevoort mogt
niet worden herbouwd, eer hij een bedevaart van twee jaren naar Palestina of Lijfland
had gedaan. In 1301 kwam er een nieuwe bisschop, die zich in zoover aan de gesloten
overeenkomst niet stoorde, dat hij voor zich zelven de sloten Lohn en Bredevoort in
bezit nam, terwijl graaf Herman omstreeks 1312 oud en kinderloos stierf. De regten
op Bredevoort, aan Hermans neef O t t o v a n A h u i s vervallen, werden door dezen
aan den bisschop verkocht. Inmiddels had de graaf van Gelder zich, naar het schijnt,
niet gemengd in de zaken, die hem toch ook zoozeer aangingen. Hem hield de strijd
om de Limburgsche
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nalatenschap de handen gebonden en sedert dien tijd waren zijn verstandelijke
vermogens gekrenkt. Maar zijn zoon R e i j n o l d was de oude regten van zijn huis
op Bredevoort niet vergeten. De wapens werden opgenomen en de oorlogskans
besliste ten voordeele van Gelder. In 't bezit van Bredevoort werd hij gehandhaafd
en daar Munster nooit de pandpenningen loste, bleven ook de gerigten
W i n t e r s w i j k , A a l t e n en D i n x p e r l o ‘met het vrijgraafschap’ Geldersch.
In 1597 veroverde prins Maurits de sterke en kloek verdedigde stad na een
langdurig beleg, waarin hij schitterende proeven gaf van zijn kunst, om
onoverkomelijk geachte terrein-hindernissen te overwinnen. De Spanjaarden verrasten
Bredevoort in 1606, maar uit het kasteel werd wakker tegenstand geboden, en
inmiddels rukten Staatsche troepen aan tot ontzet, zoodat de overwinnaars zelven
zich bij verdrag moesten overgeven.
Toen de bisschop van Munster in 1672 het beleg om de stad liet slaan, kon het
slot haar niet meer beschermen en binnen weinig dagen was haar val beslist. De oude
burgt lag in puin. Op Zondag namiddag, 12 Julij 1646, was de kruittoren door den
bliksem getroffen. De zware muren waren uiteengeslagen. Onder het puin van het
ingestorte ambtmanshuis lagen de lijken van den drost, de drostinne, acht hunner
kinderen, twee gasten, de Fransche gouvernante, eenige bedienden en den schildwacht,
die op de plaats bij de trappen stond. Negentien personen in 't kasteel zelf vonden
den dood. In de stad waren nagenoeg alle huizen geweldig beschadigd en vele
menschen gewond, maar bovendien waren er nog een en twintig menschen en kinderen
verpletterd. Niet minder dan veertig slachtoffers had de ontzettende uitbarsting
gemaakt. Van 't gezin van den drost, W i l l e m v a n H a e r s o l t e , overleefde slechts
één zoon, die afwezig was, den ramp. De overigen, met een nicht der drostinne,
B e r e n d j e v a n B r a k e l , ten getale van elf, werden bij elkander op het koor der
kerk ter ruste gelegd.
In de vorige eeuw waren er nog enkele overblijfsels van het kasteel te zien. Wij
bespeuren er niets meer van. Alleen een oud,
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verroest kanon ligt er op den grond, als een herinnering aan de rol, door den burgt
in de dagen zijner kracht gespeeld.
Het kerkje is klein en onaanzienlijk, met pannen gedekt, deels gewit, deels met
roode muren, waarin onregelmatig geplaatste, vierkante huisramen zijn uitgebroken.
Het bovendeel van den lagen toren is, evenals de spits, met lei bekleed. De nieuwe
R.C. kerk, met de geschilderde glazen op het koor, vertoont zich beter.
Op geringen afstand aan de S l i n g e r b e e k ligt het huis Wa l f o r t , een bezitting
der P a l l a n d t s v a n K l a r e n b e e k . Van den hoofdweg leidt een breed zandspoor
tusschen dennen er heen. Op een hoog stuk gronds, ter zijde van de laan, wijst onze
leidsman ons de plaats, waar volgens overlevering tijdens het beleg van Bredevoort
prins Maurits' tent heeft gestaan. Walfort schijnt dus toen reeds geen geschikte
verblijfplaats voor een' vorst te zijn geweest. Ook wordt die hoogte als de geregtsplaats
van Bredevoort genoemd. Daarheen reden de ingezetenen van Winterswijk de ter
dood veroordeelden op de kar en sloten zij, ‘hand aan hand en stok aan stok’, een'
kring om slachtoffer en beul.
Bij het huis Walfort staan fraaije eiken - één er van vertoont de sporen van den
bliksem, die er insloeg. Overigens heeft het kasteel niets belangrijks behouden. 't Is
een eenvoudig rood steenen gebouw, met rood pannen dak en eene verdieping boven
de kelders. Eenige digt gemetselde raamopeningen in den zijmuur aan de begroeide
gracht geven er nog iets antieks aan. Wat er nu van over is, is ook maar een gedeelte
van het huis en 't was vroeger nog twee verdiepingen hooger. Alleen in den jagttijd
wordt het gebruikt. Een paar groote kamers en een keuken zijn dan voldoende. Op
zich zelf zou Walfort weinig beteekenen, te minder, daar de geschiedenis er niet veel
van heeft te verhalen. Uit het geslacht v a n d e r B o r c h ging het in de laatste helft
der 17e eeuw door huwelijk over in dat van L i n t e l o en op dezelfde wijze kwam
het aan de P a l l a n d t s v a n K e p p e l . Maar belang-
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rijk is 't, als de plaats, - de eenige met zekerheid bekende op Nederlandsch
grondgebied - waar eenmaal het geduchte v e e m g e r i g t zijn zittingen hield.
Het veemgerigt! - Hoe dubbel jammer dan, dat er van Walfort zoo weinig over is!
Hoe belangwekkend zou het zijn, ze te leeren kennen, die duistere geweleven, waar
gemaskerde regters hun geheimzinnige vonnissen velden - die gruwelijke pijnkelders,
waar aan rampzalige slachtoffers de bekentenis, die hun het leven moest kosten, werd
ontperst - die diepe en donkere holen, waar de gevangenen versmachtten! - Wij
zouden op Walfort van al die verschrikkingen niets hebben gevonden, of, als er
kerkers waren, dan had in elk geval het veemgerigt er geen deel aan. In de open lucht,
bij schijnende zonne, op plaatsen, aan ieder bekend, werd het geregt gehouden. Hier
was 't, ‘bij het sleedoornboschje’. Gevangenissen had het veemgerigt niet en de
pijnbank werd nooit gebruikt. Maskers waren overbodig. Wie v r i j g r a a f was, kon
ieder weten, en de namen der v e e m s c h e p e n e n waren doorgaans geen geheim.
Wel waren er enkele dingen voor de oningewijden verborgen, maar onder de
veemschepenen, ‘de Wetenden’, kon ieder, die vrij man en Christen was, zich laten
opnemen en in den tijd, toen het veemgerigt werkelijk een magt was, behoorden de
aanzienlijkste edelen, evenals vorsten en leden der stedelijke regeringen, tot het
verbond. Veel van 't geheimzinnige, waarmede onkunde en verbeelding het veemgerigt
had omhuld, is door het licht der wetenschap weggevaagd, maar niettemin blijft het
een opmerkelijk en voor de geschiedenis hoogst belangrijk verschijnsel, wel waard,
dat wij bij dezen ouden vrijstoel van Bredevoort een oogenblik luisteren naar hetgeen
ons dienaangaande verhaald wordt.
Alleen op Saksisch grondgebied, bepaald op Westfaalschen bodem, - d e r o o d e
a a r d e - heeft het veemgerigt zijn' invloed laten gelden. 't Was een overblijfsel van
de overoude instelling, waarbij de regtspraak en de beslissing in alle geschillen aan
de vergadering der vrije mannen toekwam. Na de onderwerping van de Saksers door
Karel den Groote bleef zij bestaan,
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met dien verstande, dat een keizerlijk ambtenaar, de Graaf, daarbij met de handhaving
van des keizers regt belast was. En daar het onmogelijk was, dat alle vrije mannen
naar hun regt en hun' pligt de zamenkomsten bijwoonden, werd het allengs meer de
gewoonte, dat aan eenigen hunner, d e v r i j s c h e p e n e n , de behandeling der
voorkomende zaken werd opgedragen. Zoo ontstond het v e e m - of v r i j g e r i g t ,
waarbij de vrijgraaf voorzat, de schepenen het vonnis wezen. De vrijgraaf
vertegenwoordigde ‘den stoelheer’, - den landsvorst, in wiens gebied de ‘vrijstoel’
was gelegen en van wien hij zijn aanstelling hield. Aanvankelijk behoorden ook
burgerlijke zaken van allerlei aard voor dit gerigt. Zoo had Herman van Lohn voor
het vrijgerigt te Winterswijk eenig goed aan het klooster B e t h l e h e m overgedragen.
Maar de omstandigheden leidden er toe, dat eindelijk de geduchte regtbank zich
voornamelijk de misdrijven van misbruik van magt en van regtsweigering aantrok.
Bepaaldelijk in Westfalen, waar weinig of geen magtige Heeren den regtsdwang aan
zich hadden weten te trekken en niet veel steden van belang waren ontstaan, was de
plattelandsbevolking aan allerlei willekeur blootgesteld en viel het vaak moeijelijk,
regt te verkrijgen. Daar vooral handhaafde in tijden van ruwheid en geweld het
veemgerigt streng en onpartijdig en zonder aanzien des persoons veiligheid en regt.
Zijn invloed op de aangrenzende landstreken hing grootendeels af van de meerdere
of mindere kracht der aldaar heerschende vorsten. In h e t S t i c h t verhinderden de
bisschoppen zooveel mogelijk, dat hun onderzaten voor het ‘stille gerigt’ geroepen
werden. In Gelderland wisten krachtige regeerders zelven orde en wet te doen
eerbiedigen, maar tijdens het zwakke en verwarde bestuur van hertog A r n o u d liet
zich het veemgerigt duchtig gelden en ook de hertog zelf zag zich er door gedwongen,
gepleegd onregt te herstellen. Naar gelang van omstandigheden was dan ook het
veemgerigt meer of minder in eere. Soms achtten leden der edelste geslachten 't hun
belang, zich onder de ‘Wetenden’ te doen opnemen, dan weêr rekenden stedelijke
besturen 't voldoende, wanneer een der stads-
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boden tot de veemschepenen behoorde, of werd zelfs een veemschepen van de
regering uitgesloten. Nu eens werd de geheime regtbank geërbiedigd en gevreesd,
om de kloekheid waarmede zij alle onregt strafte, dan weêr gehaat, omdat zij zich
tot kwelling en afpersing leende. Maar in elk geval was zij in de dagen van haar'
bloei een geduchte, in menig geval een heilzame magt.
Een aanklagt kon alleen door een' veemschepen worden gedaan. Had een ander
een klagt, dan moest hij zich tot een' veemschepen wenden, maar deze was verpligt,
haar in te brengen, wien het dan ook gelden mogt. Daarentegen stelde zich de
aanklager zelf aan een regtsvervolging bloot, wanneer de beschuldiging ongegrond
of ligtvaardig gebleken was. Wanneer de zaak ‘veemwroegig’ was bevonden en de
persoon voor de regtbank behoorde, - geestelijken, vrouwen, eigenhoorigen, Joden
en heidenen waren om verschillende redenen niet aan haar onderworpen - geschiedde
de indaging. Doorgaans werd zij aan de deur van den beschuldigde gestoken met
een' dolk van eigenaardig maaksel en de overbrenger moest eenige spaanders van
de deurpost medebrengen, ten teeken, dat hij zijn' pligt had vervuld. 't Was niet zelden
een gevaarlijke taak, die wel eens het leven kosten kon! De ingedaagde moest zelf
verschijnen, of zich laten vertegenwoordigen. Verscheen hij niet zelf of door een'
gemagtigde, dan werd na driemaal herhaalde indaging, het s c h u l d i g over hem
uitgesproken. Gaf hij aan de indaging gehoor, dan kon hij zich persoonlijk of door
een' pleitbezorger verdedigen, of wel tegenover den aanklager en diens eedhelpers
zijn onschuld volhouden, door een grooter aantal eedhelpers te stellen - had hij er
20, dan was de zaak in zijn voordeel beslist. In geval van schuld kon hij zich voor
de straf vrijwaren, wanneer hij met den verongelijkte in een schikking kon treden of
het onregt herstellen. Van schuld overtuigd en onmagtig of onwillig tot betering van
het misdrevene - in sommige gevallen ook op heeterdaad betrapt - had hij het leven
verbeurd, of, wat daarmede gelijk stond, de ban werd over hem uitgesproken. Het
vonnis werd hem ter hand gesteld, en vroeg of laat werd het oordeel vol-

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

268
trokken. Drie veemschepenen, door de hun bekende formule tot elkanders hulp
geroepen en verpligt, hadden de bevoegdheid, het uit te voeren, wanneer de
gelegenheid zich aanbood. En hing het lijk met den wilgenstrop aan den boom, dan
toonde de welbekende dolk in de borst, dat een ‘verveemde’ zijn regtvaardige straf
had ontvangen.
Niet in de geheimzinnigheid van den regsthandel zelven, maar in de zekerheid,
dat geen geweldenaar zijn lot kon ontkomen, bij de onzekerheid, wie misschien in
zijn' eigen kring onverbiddelijke uitvoerders van het gevelde vonnis zouden wezen,
lag de geduchte magt van het veemgezigt. Zonder twijfel heeft het veel goeds gedaan,
veel kwaads voorkomen, hersteld of gestraft. De waarborgen tegen partijdigheid en
menschenvrees, tegen ligtvaardige aanklagten en onregtvaardige veroordeelingen
ontbraken niet. 't Hield zich vrij van de gruwelen der pijnbank en der afschuwelijke
kerkers, waar onschuldigen tot bekentenissen gedwongen, of onveroordeeld vergeten
werden. Maar 't was alleen goed, bij gebrek aan iets beters. Landjonkers en boeren
zonder kennis van regt en wet waren geenszins altijd onfeilbare regters. Willekeur
en misbruik van magt konden niet uitblijven. De straf was vaak niet in verhouding
tot het misdrijf. Toen in 't begin der 16e eeuw in Duitschland wat meer orde en eenheid
kwam, was zijn taak volbragt en het R i j k s - K a m e r g e r i g t nam die over. In
Gelderland en het Sticht hadden Egmond en Bourgondië zijn magt gebroken. In
Westfalen bleef het bestaan, kibbelend over boerenovertredingen, tot in de eerste
helft dezer eeuw.
Van den vrijstoel van Bredevoort zijn slechts weinige en niet veel beduidende
handelingen bekend. Het archief van Bredevoort is grootendeels verdwenen. Enkele
vrijgraven treden in de geschiedenis op, van eenige veemschepenen worden de namen
genoemd. Daar blijft ook hier nog veel onbevredigends. Maar toch is er iets zeer
aantrekkelijks in de plek, die ons herinnert aan een middeleeuwsche instelling, vaak
miskend en weinig begrepen, door de fantasie met allerlei geheimzinnigheid omhuld,
maar die in het licht der geschiedenis verschijnt als een eerbiedwaardig en
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veelszins gezegend streven om de groote beginselen te handhaven: r e g t b o v e n
m a g t en r e g t v o o r a l l e n .
Als de avondschemering reeds gedaald is, bereiken wij A a l t e n . Zoo donker is het
nog niet, of wij kunnen wel opmerken, dat het een groot dorp is, tegen de helling
van een' heuvel gebouwd, met kloeke heerenhuizen en vrij wat straten. Morgen hopen
wij het nader te leeren kennen. Voor 't oogenblik blijft ons niets anders over, dan in
het goede logement tegenover de fraaije kerk onze rust te genieten, juist bij tijds daar
aangeland, om beschermd te zijn tegen een geweldige regenbui, die onverwachts
neêrstroomt. Wij kunnen intusschen, in overleg met vader Av e n a r i u s , onze plannen
maken voor den volgenden dag, in de hoop, dat het weder niet weêr reddeloos van
streek zal zijn geraakt.
Daar staat niet weinig op het progamma. Wij moeten A a l t e n en iets van zijn'
omtrek zien; wij moeten trachten, toegang te krijgen tot de belangrijke fabriek van
kammen en anderen voorwerpen van hoorn; wij moeten over Dinxpelo en Anholt
naar 's Heerenberg en Montferland en 's avonds moeten wij te Dieren den spoortrein
vinden. Er blijft dus niet anders over, dan wederom afstand te doen van onze
wandelplannen. Ten deele verliezen wij daar niet veel bij, omdat de voornaamste
punten vaak door vervelende en weinig belangrijke wegen zijn gescheiden en wij,
door rijtuig te nemen, tijd winnen voor een betamend oponthoud op plaatsen, die het
verdienen. Om zijpaden te zoeken en langs binnenwegen te dwalen, is de dag veel
te kort. Openbare vervoermiddelen, die ons dienen kunnen, zijn er niet. Av e n a r i u s
moet dus inspannen. Hij zal ons een' knecht medegeven, met den omtrek goed bekend
en in staat om de gewenschte inlichtingen te geven, en een' wagen, die het vrije uitzigt
vergunt. Bij tijds zullen wij op marsch gaan, maar vooraf in den morgenstond het
bezienswaardige van Aalten in oogenschouw nemen. Gelukkig kunnen wij in de
fabriek reeds zeer vroeg ontvangen worden.
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Het voornaamste gebouw is de groote, fraaije, hooggelegen kerk, met haar' lagen
Romaanschen toren en haar ruim en hoog koor. Zij is gedeeltelijk van tufsteen
opgebouwd, al heeft zij later belangrijke verbouwingen ondergaan. Rijzig van vorm
en wit gepleisterd, vertoont zij zich statig en vriendelijk tusschen het groen der linden
op den heuvel, waar zij indrukwekkend troont in den glans der ochtendzon, wier
vrolijk licht onze vrees van gisteren avond beschaamt. Het best is zij te zien van de
kleine, thans in het vroege morgenuur zoo stille markt, waar een paar vrouwtjes hun'
watervoorraad komen halen aan de pomp. Daar is iets steedsch in dat pleintje met
zijn deftige huizen, en al verloochent Aalten niet geheel het karakter van een
Achterhoeksch dorp, het vertoont toch minder dan Winterswijk dien eigenaardigen
stempel. Wij zien er ook veel minder van Duitschen invloed, dan wij wel zouden
hebben verwacht in een plaats zoo digt op de grens en waar in der tijd het verkeer
met Duitschland zoo levendig was, omdat een der groote gemeenschapswegen er
door liep. Tegenwoordig is dit anders geworden en Aalten ligt tamelijk afgezonderd,
maar talrijke nieuwe huizen getuigen, dat zijn welvaart in de laatste jaren daarom
niet verminderd is. 't Ontbreekt echter ook aan ouderwetsche, als nedergeregende
woningen niet in de kromme, smalle zijstraatjes en achterbuurten, die tegen de helling
van den heuvel opklimmen en hier en daar uitnemend schilderachtige tafereeltjes te
zien geven. 't Is daar soms een heerlijke verwarring van roode daken en houten gevels,
witte muurtjes, groene, wilde hagen, verwelooze schuttingen, wingerdranken en
vlierstruiken, waschgoed en werktuigen, hooge, schaduwrijke boomen, erfjes met
blinkende waterplassen, karren en huisdieren, terwijl daar tusschen soms een ruim
uitzigt zich opent over de bloeijende korenvelden en de golvende lijnen der verre,
blaauwe hoogten, of op den kerktoren met zijn kloeke spits en het glinsterende leijen
dak op de witte kerk, boven den warklomp van daken in het uitgestrekte dorp. Buiten
den kring der huizen liggen ook hier de afgesloten tuinen der ingezetenen, evenals
de begraafplaatsen voor Protestanten en R. Catholieken in hun hooge digte hagen,
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en als wij, steeds een weinig klimmende, de hoogvlakte hebben bereikt bij den
eenzamen molen aan den heuvelrand, dan weidt het oog over een onafzienbare vlakte,
met boekweit en rogge bezaaid, waardoor de wegen naar Lichtenvoorde en Groenlo
loopen en waar het houtgewas eenige verspreide woningen en buurschappen aanwijst.
Een fabriekschoorsteen bij den Groenloschen weg herinnert ons, dat hier niet enkel
de landbouw wordt beoefend, maar dat ook de nijverheid er mede moet helpen
voorzien in de behoeften der bevolking, die op den schralen, met grint en keijen
bedekten bodem, geen voldoend levensonderhond vinden kan.
Die schoorsteen brengt ons tevens de taak, nog door ons te vervullen, in de
gedachte. Op den frisschen, helderen, zonnigen morgen eischt het wel eenige
zelfverloochening, de levenwekkende vrije lucht te verwisselen met de enge, bedompte
werkplaats! Wij mogen echter het bezoek aan een merkwaardige en in ons vaderland
welligt eenige fabriek niet verzuimen en wij gaan het dorp weêr in. De fabriek, daar
op eenigen afstand voor ons, is niet die, welke wij zoeken. Wij vinden die na wat
dwalen en vragen, en worden met welwillendheid door een' der eigenaars ontvangen
en rondgeleid. Aanvankelijk is de overgang alles behalve aangenaam! En wij kunnen
ons nog troosten met de gedachte, dat wij straks de frissche lucht weêr met volle
teugen zullen mogen inademen. Maar wat droevig lot voor hen, die dag aan dag, van
den morgen tot den avond, hier leven moeten! De grondstof, hoorn, is toch uit haar'
aard reeds niet zeer welriekend, vooral niet, als zij bij groote hoeveelheden is
opeengehoopt. Maar geschroeid en gesmolten verspreidt zij een' gruwelijken stank
en op de draaibanken gebragt, vervult zij alles met een stof, dat muren, werktuigen
en arbeiders met een dikke, witte laag bedekt. 't Is trouwens reeds veel beter geworden.
Onvermoeid wordt gezocht naar middelen, om het te verwijderen en althans de
inademing er van te voorkomen, terwijl zooveel mogelijk voor luchtverversching
zorg wordt gedragen. De fabriekanten en hun zonen onttrekken zich overigens aan
de fabrieksatmosfeer niet. Van den
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aan vang af zijn alle werkzaamheden door hen medegedaan, om volkomen in het
vak tehuis te geraken.
De bewerking begint met het afzagen van de punten der hoorns, die niet hol zijn
en waarvan mondstukken voor pijpen, sigarenpijpjes en waterzakken worden gedraaid.
Vervolgens worden zij gesorteerd; de kleine stukken worden voor kleine, de grooten
voor groote kammen bestemd. Door verwarming buigzaam gemaakt, doorgesneden,
nogmaals verwarmd, tusschen persen gerekt en geplet, zijn zij geschikt om te worden
overgegeven aan den werkman, die met een zinken mal er den vorm op teekent. Dan
worden zij in den vereischten vorm gezaagd; elders worden de tanden door een
cirkelzaagje er in gesneden; ginds worden de tanden afgerond en gepolijst. Bijzondere
zorg wordt besteed aan de exemplaren, die wat meer sierlijkheid vereischen, zooals
de zwarten van kostbaar buffelhoorn, of de zuiver witten. De laatsten worden, naar
den smaak der Mexicaansche dames, met bloemen en sieraden beschilderd, en wij
zien er in ‘het stalenboek’ van groote fijnheid en opmerkelijke schoonheid. De
‘schildpadden’ kammen vorderen nog een bijzondere bewerking. Daartoe worden
de gevlakte hoorns gebruikt. Waar de donkere vlammen moeten komen, worden zij
met kalk gebeten, om de olie weg te nemen en hen voor de kleurstof ontvankelijk te
maken. Dan worden zij gekleurd, gewasschen, gepolijst, en verrassend is vaak de
verandering, die de onoogelijke grondstof heeft ondergaan. Veel gaat er niet verloren.
De kleine stukjes, die hier en daar overblijven, worden tot knoopen verwerkt en de
afval gaat als mest naar het land.
Wij hebben nog even den tijd, om na ons bezoek aan de fabriek ook kennis te
nemen van het gedeelte van het dorp, dat zich naar den kant der Slingerbeek uitbreidt.
Nevens het schoolhuis bij de kerk dalen wij eenige trappen af - een aardig hoekje,
met oude, schilderachtige huisjes en een fraai gezigt op het bosch aan de overzijde
der beek. Wij komen door een nette, grootendeels nieuwe straat, langs het sierlijke
gebouwtje der Sociëteit, langs hagen en tuinen, buiten het dorp, waar de watermolen
ligt met haar rieten daken en hooge populieren aan den oever
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Ook van hier vertoont zich het dorp van een gunstige zijde, en met aangename
herinneringen kunnen wij scheiden van de bloeijende, schoon gelegen plaats, om
ons door den gereedstaanden wagen te laten voeren naar oorden, waar weêr andere
tafereelen ons wachten.
Tot D i n x p e r l o is er niet bijzonder veel te zien. De weg is eenzaam en meestal
open. Huizen zijn er weinig. Alleen in de buurschap I J z e r l o staan er eenigen bij
elkander. Boerderijen van aanbelang zien wij niet. Gingen wij de bosschen door, die
op eenigen afstand van den weg van tijd tot tijd de bouwlanden en heidevelden
afwisselen, dan konden wij misschien enkele Scholtegoederen vinden.
Ter linkerhand zouden wij niet ver kunnen afdwalen, of wij kwamen op Duitsch
grondgebied, want de weg loopt digt langs de grens en als wij over een der hooge
esschen rijden, dan zien wij diep in het vreemde land, naar den kant van B o c k h o l t ,
dat door de burgerij van Aalten dan ook nog al eens wordt bezocht. 't Is hun naaste
spoorwegstation, voor wie in de rigting van We s e l reizen wil. Gansch zonder
liefelijkheid of verscheidenheid is de weg niet, maar voor een' wandeltogt zou hij
toch te lang en te eentoonig zijn. Bij Dinxperlo nadert het bosch wat meer, en de
omtrek van dat grensdorp levert wel fraaije punten op. Wij kunnen er echter niet lang
genoeg vertoeven, om die meer in bijzonderheden te gaan onderzoeken en in
Dinxperlo zelf behoeven wij ons niet langer optehouden dan noodig is om het paard
gelegenheid tot eenige verfrissching te geven. Dat de plaats reeds in menig opzigt
een Duitsch voorkomen heeft, kan onze aandacht niet ontgaan en met name de niet
onaanzienlijke herberg heeft alle overeenkomst met een ‘gastwirthschaft’. Het dorp
ziet er overigens net en welvarend uit en bij den ingang prijkt een fraaije linde.
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Dinxperlo is de laatste plaats van de oude heerlijkheid Bredevoort. Vlak bij het dorp
lag haar grens, gelijk daar nog de landsgrens gevonden wordt. Zelfs zou bijna gezegd
kunnen worden, dat de eene zijde der straat Hollandsch is en de andere zijde Duitsch,
wanneer niet het Duitsche gedeelte een afzonderlijk dorp, met name S ü d e r w i c k ,
uitmaakte. De groote weg loopt eenigen tijd vlak langs de scheiding heen, zoodat
het hoofdgebouw eener tapijtfabriek, die wij langs komen, op uitheemschen bodem
staat, terwijl de daartegenover liggende nevengebouwen op vaderlandschen grond
zijn opgetrokken. Aan bouwstijl en versieringen zijn intusschen de woningen nog
duidelijk te onderscheiden en 't mag ons inderdaad verwonderen, dat zoo onmiddellijk
in elkanders nabijheid het verschil in nationaliteit zoozeer is bewaard gebleven. Ook
de grondsoort is blijkbaar niet dezelfde. Terwijl aan deze zijde boekweit en koren
groeit, strekken over de grenzen groote, frissche weilanden en digte boschjes zich
uit in de vruchtbare vlakte, waar de IJsel door kronkelt. Overvloed van populieren
wast er in den omtrek. Talrijk zijn dan ook in en bij Dinxperlo de klompenmakers.
De weg buigt zich een weinig en verlaat den hoogeren bouwgrond, om tusschen de
weiden door te loopen. Wij komen aan de brug over de P r i e s t e r b e e k en wij zijn
in het buitenland. 't Is een fraaije, houtrijke landstreek. Eiken en beuken, door
vruchtboomen afgewisseld, tieren er welig en vormen heerlijk belommerde lanen.
De vrolijke rivier houdt ons een tijd lang gezelschap; over de gras- en korenvelden
vertoonen zich op eenigen afstand donkere bosschen en voor ons ligt A n h o l t in
het groen. De afsluiting der weilanden, de tolboom, de huizen, de kleeding en zelfs
de houding en gelaatstrekken der voorbijgangers, dat alles zou ons doen vergeten,
dat wij slechts weinige minuten van de grens verwijderd zijn. Anholt met zijn
grondgebied is trouwens sedert lang geheel Duitsch. Maar het landje dringt zich min
of meer zonderling in het onze. De naaste weg tusschen de niet ver van elkander
verwijderde dorpen D i n x p e r l o en G e n d e r i n g e n loopt over Anholtsch terrein.
't Behoorde vroeger dan ook tot Gelderland en die oude betrekking geeft
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ons vrijmoedigheid, ons niet als op geheel vreemden bodem te beschouwen. Het
stadje verdient een belangstellend bezoek. Groot is het niet, maar voor een Duitsche
plaats van dien rang is het tamelijk vrolijk en vriendelijk. De omstreken zijn
bekoorlijk, het groote, schoone kasteel is merkwaardig en het park prijkt met prachtig
hout. Hier veroorloven wij ons dan ook een vrij langdurig oponthoud.
Anholt heeft lange jaren behoord aan het edele geslacht der bannerheeren van
B r o n k h o r s t - B a t e n b u r g , sedert het einde der 14de eeuw, toen Gijsbert van
Bronkhorst met Margaretha, de dochter van den toenmaligen Heer van Anholt,
H e r m a n v a n G e m e n , was gehuwd. In den fellen en langdurigen strijd tusschen
Egmond en Oostenrijk om de heerschappij over Gelderland, koos Heer J a c o b , wien
Batenburg en Anholt destijds behoorden, de Oostenrijksche zijde en hertog Karel
verdreef hem uit zijn bezittingen.
Karel hertog van Gelder stolt
Nam Jacob van Batenborch Anholt.

Zoo staat er te lezen boven een der poorten van het kasteel. Zelf gevangen genomen,
werd hij niet dan tegen een zeer aanzienlijk losgeld geslaakt. Batenburg kreeg hij in
1513 terug, maar Anholt werd afgestaan aan een' zijner neven, H e r m a n v a n
B r o n k h o r s t en ging korten tijd daarna, in 1537, aan D i r k v a n B r o n k h o r s t
over, die ook de bannerij B a e r had gekocht. Diens zoon J a c o b teekende in 1579
de Unie van Utrecht, maar verliet spoedig weêr de Staatsche partij. Anholt werd in
1580 door de Gelderschen verbrand en in 1581 werd hij zelf voor Lochem dood
geschoten. De goederen bleven lang in beslag, en de onzekerheid omtrent de
soevereiniteit over Anholt gaf tot vrij wat processen aanleiding. Gelderland bleef
zijn regten handhaven en bevelen geven, zonder evenwel altijd gehoorzaamd te wor-
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den. Het einde was, dat Anholt in den regel als een rijksheerlijkheid werd beschouwd,
al hield de Landschap niet op, bij alle gelegenheden te protesteren. En sedert Jacobs
kleindochter met den Rijngraaf en vorst v o n S a l m S a l m , was gehuwd, wiens
geslacht, na den verkoop van B a e r e n L a t h e m , geen betrekking meer op
Gelderland had, werd Anholt telkens meer beslist Duitsch. Men verstaat er evenwel
‘het Hollandsch’ zeer goed en door zijn ligging is het stadje met Nederlanders in
voortdurende aanraking, terwijl zijn geschiedenis tot in de eerste helft der 17de eeuw
met de onze naauw is verbonden.
Vlak bij het logement, waar wij uitspannen, begint een zeer fraaije lindenlaan, die
tusschen de moestuinen en het park van het kasteel naar den hoofdingang leidt.
Grootsch en deftig is alles en het wordt uitstekend onderhouden. De wegen zijn
breed, de vijvers en grachten ruim en helder; frisch groen zijn de grasperken, rijk de
bloembedden, gezond en krachtig is overal het hout. De gebouwen zijn hecht, de
bruggen kloek van vorm, de talrijke hekken en balustraden, tusschen palen van
gehouwen steen, zijn smaakvol en sierlijk, de hier en daar geplaatste beelden goed
van bewerking. Het geheel maakt een' diepen indruk door de vereeniging van
vorstelijke pracht en liefelijke schoonheid. Tegenover de buitenpoort van het kasteel
ligt de watermolen, op de brug prijkt het beeld van S t . J o h a n n v a n N e p o m u c k
en statig vertoont zich van hier het uitgestrekte slot met zijn' sterken ronden toren,
zijn' grooten voorburgt, zijn breede grachten, met de trotsche linden op het ruime
voorplein, de schaduwrijke lanen, die zich aan verschillende kanten openen, en het
heerlijke hout van zijn park. Een ophaalbrug geeft toegang tot den ouden hoogen
poorttoren, wiens opschrift verhaalt, hoe hertog Karel Anholt nam, en daardoor tot
den voorburgt met stallingen en vertrekken voor het hofgezin, terwijl het slot zelf
aan de linkerzijde ligt. Van binnen is het kasteel wel te zien en behalve tal van andere
merk-
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waardigheden, moet er een kostbare verzameling van antieke schilderstukken zijn,
waaronder meesterwerken van R u b e n s en C a r l o D o l c e . Op het oogenblik,
waarop wij ons binnen de poort vertoonen, neemt het vorstelijk gezin ‘ein kleines
Frühstück’, en gedurende dien tijd wordt niemand toegelaten. Tijd om te wachten,
tot het maal is afgeloopen, hebben wij niet. Anholt ligt ook niet in Nederland en wij
mogen het niet bij verrassing annexeren, al zou de lust daartoe ons niet ontbreken.
Het in bijzonderheden te zien en te beschrijven, zou ons voeren buiten de grenzen
onzer taak; ook is het park met zijn' sierlijken aanleg en zijn wonderschoon geboomte
zóó bekoorlijk, dat wij er des noods de kennismaking met slotvertrekken,
merkwaardigheden en schilderijen zonder al te groot leedwezen voor prijsgeven. Het
loopt om het kasteel heen en geeft dus ook de andere zijden van de groote,
geelgepleisterde slotgebouwen te zien.
Niet ver van Anholt verlaten wij Duitschland weêr. Terzijde van den grooten weg,
aan den overkant van den IJsel, ligt het bosch van L a n d f o r t en Landfort is
Hollandsch. Een openbare weg leidt er niet door, maar wij hebben in Anholt een' der
zonen van de tegenwoordige eigenaresse ontmoet en verlof ontvangen, over de plaats
te rijden. Wij gaan dus de rivier, die de grensscheiding uitmaakt, over en komen dan
door een stuksken vaderlandsch grondgebied, dat wij zouden missen, wanneer wij
den straatweg naar G e n d e r i n g e n volgden. In de vorige eeuw was Landfort een
jagthuis van den Heer van Anholt. Er wordt van gezegd, dat het niet zeer oud was
en vier torens met spitsen van een zonderling maaksel had. Is de plaats van het huis
op de kaart der graafschap Zutfen in den Te g e n w o o r d i g e n S t a a t v a n
G e l d e r l a n d juist aangewezen, dan stond het op den regteroever der rivier, op
Anholts grondgebied, en dus niet, waar het tegenwoordige huis is gebouwd. Er schijnt
overigens van het landgoed weinig bekend, dan dat het ook be-
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hoord heeft aan de v a n L i j n d e n s , die den naburigen S w a n e n b u r g bezaten.
Het donkere geboomte dier oude heerlijkheid zien wij op eenigen afstand zich aan
het Landfortsche bosch aansluitend en er als één geheel mede vormend, ten bewijze,
dat de bezoekers van Anholt ook aan deze zijde van het stadje voor hun wandeltogtjes
houtgewas en lommer in overvloed kunnen vinden. Landfort heeft binnen zijn grenzen
groote, met krachtige boomgroepen versierde weiden, door groene lanen ingesloten
en ten deele met digte boschpartijen van opgaand hout en opslag omzoomd. Van het
geel gepleisterde, moderne huis komt slechts nu en dan eens iets in 't gezigt, evenals
van den fraaijen vijver en van den uitgestrekten bloemhof. De bodem is laag en hier
en daar drassig, zoodat het in een' regenachtigen zomer als deze niet altijd zeker is,
of de wegen wel te berijden zijn. Wij ontmoeten echter geen hindernissen van dien
aard en doorkruisen de lange eiken- en beukenlanen, hier en daar door populieren,
wilgen en hakhout afgewisseld, totdat wij op de gronden van den Swanenburg
aankomen. Ook hier vinden wij eerst nog lage weiden, door breede singels van den
weg gescheiden, biezen, opslag en wilgen, nevens zware beuken en eiken. Het kasteel
zelf ligt iets hooger, met het front gekeerd naar den grintweg tusschen Netterden en
Genderingen, waarop ons binnenpad uitkomt.
De oude, sterke burgt behoorde sedert het begin der 14de eeuw aan de onrustige
Heeren van U l f t uit het geslacht der H e e c k e r e n s . Zij waren volijverige
aanhangers der partij, naar den naam van het hoofd van hun geslacht genoemd, en
onder de namen der edelen, die een rol speelden in de voortdurende twisten dier
veelbewogen dagen, worden ook die der S w a n e n b u r g s geenszins gemist. Men
vindt verhaald, dat het slot in 1411 door W i l l e m v a n S w a n e n b u r g aan
R e y n a l d v a n A e s w i j n werd verkocht en in 1425 door hertog A r n o u d
ingenomen. Dit sluit echter niet met een berigt, aan het Bergsche archief ontleend,
dat Frederik van den Berg in 1415 den Swanenburg van Fredrik van Ulft in pandschap
nam en daar hij destijds met hertog Arnoud op goeden voet was, schijnt de inneming
van het huis eenigs-
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zins vreemd. Later hadden de Heeren van den Berg er blijkbaar de beschikking niet
meer over, en tot in het begin der 16de eeuw was het nog sterk genoeg, om door
strooptogten op hun grondgebied dien bannerheeren een doorn in het oog te zijn,
totdat het in 1518 door graaf Oswald II belegerd en veroverd werd. Die tijden van
onrust zijn sedert lang voorbij. Het huis werd ontvest en in den loop der eeuwen
belangrijk vertimmerd, maar het is nog een deftig en aanzienlijk gesticht, geel
gepleisterd en goed onderhouden. Wat er van het oude huis nog mag over zijn, is
moeijelijk na te gaan. Evenals zoo menig ander kasteel vormde 't waarschijnlijk in
der tijd een vierkant, op de hoeken door torens versterkt, waarvan twee zijden door
de slotgebouwen, de twee anderen door muren werden ingesloten, met grachten
omringd en door een valburg aan den voorburgt verbonden. Wat er van over is, kan
het hoofdgebouw met zijn' vooruitspringenden vleugel zijn. In den hoek, door dien
vleugel gevormd, rijst een slanke, achtkantige toren, met een lantaren gekroond. Een
breede steenen trap leidt naar den ingang in den vleugel. Aan de voorzijde is een
zware, lage toren met koepeldak gebouwd. Poort en valmuren verdwenen, de gracht
werd gedempt, van den voorburgt bleven alleen een paar stalgebouwen. Ook de
buitengracht en de voorpoort, met zijn brug aan den weg, zijn er niet meer. Een
ijzeren hek tusschen twee zware palen geeft thans toegang tot het ruime plein voor
het huis, waar fraaije eiken groeijen en waaraan de moes- en bloemtuinen zich
aansluiten. Zooals het thans is, zou 't den Gelderschen of den ingezetenen van Berg
geen zorg meer baren. Vreedzaam wandelen er de geestelijke zusters uit Duitschland
rond, die het huis hebben gehuurd en sedert eenige jaren bewonen. Maar wie een
paar dagen na ons komt, zal ook die rustige gestalten er niet meer zien. De huurtijd
is verstreken; morgen gaan de nonnekens elders heen en dan staat de Swanenburg
weêr ledig.
Uit het bezit der Aeswijns ging het over aan Raesfelts en van Lijndens. In 't begin
der vorige eeuw werd het door een' der baronnen van Lijnden ‘deftig vernieuwd en
verbeterd.’ Tegen-
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woordig behoort het Jhr. F. H . J . v a n N i s p e n te Zutfen. Swanenburg ligt niet
ver van G e n d e r i n g e n en de weg derwaarts loopt gedeeltelijk door een eikenlaan,
tusschen de bosschen van het kasteel en de met hooge hagen omsloten tuinen. Er
behoort hoog en zwaar hout tot het goed en tegenover het huis ligt een prachtige,
donkere, met gras begroeide allee. Niet ver van het kasteel stroomt de IJsel, die tot
dus ver de grensscheiding uitmaakt. De weg tusschen Anholt en Genderingen liep
dan ook over Duitschen bodem, tot op het punt, waar onze grintweg zich daarbij
aansluit. Hier ligt het adellijke huis W i l d t , thans een modern gebouw in jong
geboomte, dat in geen enkel opzigt meer aan de oudheid van het goed herinnert. 't
Is echter weêr vooruit gegaan sedert de vorige eeuw, toen het niet veel meer was dan
een verwilderde boerenwoning. Aan edele huizen was de omtrek eenmaal rijk, maar
verdwenen zijn We z e n h o r s t , H a r d e n b e r g en D e u r v o r s t . En wat er over
is van het sterke U l f t , dat zullen wij straks met eigen oogen zien.
Dat het slot Swanenburg in de dagen zijner kracht den Bergschen Heeren een
gevaarlijk vijand kon zijn, vooral zoolang het behoorde aan hetzelfde geslacht, dat
Ulft bezat, wordt ons duidelijk, als wij Genderingen, een Bergsch grensdorp, tusschen
deze beide burgten zien ingeklemd. Aan die zijde lag de bannerij open en het
verwondert ons niet, dat alles werd beproefd, om zulke geduchte naburen onschadelijk
te maken, hetzij door aankoop of pandschap, hetzij dan door verwoesting. Genderingen
werd herhaaldelijk versterkt, maar niettemin ging het in den met zooveel verbittering
gevoerden oorlog tusschen B e r g en W i s c h , in veertig jaren tijds tweemaal in
vlammen op. 't Was een belangrijke plaats, waar sedert de 14de eeuw, volgens
vergunning van den Keulschen aartsbisschop, geld werd gemunt. 't Is nog een vrij
groot welvarend dorp, met eenige nijverheid, te midden van vruchtbare weilanden
in 't geboomte gelegen. Merkwaardigheden zijn er echter niet te zien en wij behoeven
ons er dus niet op te houden. Daar ginds voor ons, waar de hooge toren der nieuwe
R.C. kerk van Ulft uit de vlakke velden oprijst,
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ligt voor het oogenblik ons naaste rustpunt. De populierenlaan van het landgoed
E n g b e r g e n laten wij ter regterhand. Welligt schuilt daar in den grond, waar in
1810 een met asch gevulde urne werd opgedolven, nog wel meer, wat uit den
vóórchristelijken tijd is overbleven, maar wij kunnen thans daaromtrent natuurlijk
geen onderzoek instellen. De landstreek is tamelijk rijk aan geboomte, maar peppels
en wilgen hebben er de overhand. De IJsel stroomt er door en de rivierklei vormde
er welige grasvelden, die echter meer voordeelig voor de eigenaars, dan aantrekkelijk
voor den wandelaar zijn. Het hooge, zware hout van eiken en beuken hebben wij aan
gene zijde van Genderingen achter ons gelaten en vooreerst betreden wij het gebied
van die woudkoningen niet meer. Alleen op het buitengoed B e r g h u i s , niet ver
van Ulft op een hoogte aangelegd, vinden wij een digt en wild plantsoen.
En nu zijn wij te Ulft, een klein, net dorpje, met een aantal grootendeels nieuwe
huizen. Bij de brug over den IJsel laten wij onzen voerman een stalling opzoeken en
wij maken ons op ter bedevaart naar het overblijfsel van het oude, eenmaal zoo
vermaarde en gevreesde slot. Dat het niet veel meer van zijn' voormaligen luister
heeft bewaard, kunnen wij reeds terstond opmerken, maar de herinneringen, er aan
verbonden, geven het armelijk overschot toch regt op een belangstellend bezoek.
Wij gaan de brug over, slaan ter linkerzijde een voetpad over een weiland in en
komen bij een' heuvel, thans met gras begroeid en met eenige moesgroenten beteeld,
vol puin en groote steenen. Op dien heuvel staat een witgepleisterd, eenvoudig
vierkant huis met pannen dak. Een eenzame esch staat er nevens. In den voorgevel
is een deur met twee ramen aan elken kant en een rij vensters er boven. Twee
wapenschilden, die ieder een' leeuw vertoonen, zijn in den gevel gemetseld. Het huis
is slechts één vertrek diep en aan de achterzijde daalt de heuvel steil af naar de rivier,
die er op korten afstand voorbij stroomt. Van binnen vinden wij een klein portaal,
waaruit een smalle trap naar boven leidt: regts een kamer, met oud behangsel en
schilder-
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werk, gescheurd, verwaarloosd, verbleekt en versleten, links een keuken, waar de
tegenwoordige burgtvrouw met haar kinderen huist. Daar achter is een schuurtje met
den ingang naar de zware, gewelfde kelders. Op de bovenverdieping was geruimen
tijd een fabriek van stoelen en andere meubels uit bamboes. Thans is die fabriek naar
het dorp verplaatst en de bovenverdieping van het huis staat ledig. Ulft is
tegenwoordig een arbeiderswoning, die in geen enkel opzigt meer beantwoordt aan
de beschrijving, door v a n d e r A a uit den Te g e n w o o r d i g e n S t a a t v a n
G e l d e r l a n d overgenomen. ‘Dit slot, hetwelk aan den eenen kant bijna in den
ouden IJsel staat, heeft eenen zwaren ronden toren en een ruim binnenhof. Voorts
ziet men er nog het onderste gedeelte van eenen ronden toren, wiens muren 5,65 el
dik zouden zijn..... In de muren van het slot heeft men eenen gang gemaakt, die 1,88
el breed is.’ Van dit alles is niets meer te zien. Misschien zou bij het opruimen van
den puinheuvel iets omtrent de oorspronkelijk inrigting van den burgt zijn op te
maken, maar het huis, zooals het tegenwoordig is, is nooit meer geweest dan een niet
zeer groote en vrij moderne heerenhuizinge, al is zij van den ouden steen gebouwd
en al zijn enkele wapenschilden, van het voormalige slot afkomstig, in den muur
geplaatst. Toch mogten wij het niet voorbijgaan, nu wij het oord doorkruisen, waar
het sterke slot zulk een rol heeft gespeeld. Als zijn naam in 1132 voor het eerst wordt
genoemd, treedt zijn eerst bekende Heer D i r k reeds min of meer in het karakter
van overweldiger op. Hij had zich een eigen goed in Ulft, aan de kerk te Xanten
behoorende, als een leen toegeëigend. Tegen een jaarlijksche uitkeering van twee
Deventersche ponden mogt hij 't behouden. Naar het wapen te oordeelen, waren die
van Ulft aan de Heeren van den naburigen S c h u y l e n b u r g verwant. Beide huizen
voerden drie klimmende leeuwen van zilver, het eerste op lazuur, het tweede op keel.
In de laatste helft der 13de eeuw ging het huis en de heerlijkheid door een erfdochter
over aan een ander geslacht. E v e r t v a n H e e c k e r e n was met C h r i s t i n a
v a n U l f t gehuwd. Hij nam den naam zijner nieuwe bezitting aan,
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maar behield zijn vaderlijk wapen. De Heeckerens waren magtige en strijdlustige
Heeren. E v e r t v a n U l f t , de tweede van dien naam, was een man van groote
beteekenis en toen in 1339 graaf R e i n a l d tot hertog van Gelder verheven werd,
werd aan hem het erfmaarschalkambt geschonken. Na Reinalds dood nam hij zitting
in den landraad, die het bewind aanvaardde. In den bloedigen oorlog tusschen Reinalds
zonen lieten de zonen van Heer Evert zich duchtig gelden en het Oversticht zag hen
herhaaldelijk als vijanden optreden. Maar al werd de roem van stoute oorlogslieden
ruimschoots gewonnen, de geldmiddelen raakten uitgeput. Een andere E v e r t ,
gunsteling van den graaf van Cleve, verpandde in 1381 dien vorst zijn huis Ulft. 't
Was in hetzelfde jaar, toen hij werd opgenomen in de ‘gekkenorde’, die onder een
onschuldig uiterlijk waarschijnlijk staatkundige bedoelingen verborg. Ook zijn leven
werd in aanhoudenden krijg gesleten en allengs werd de kracht der strijdhaftige
Heeren gebroken. F r e d e r i k v a n U l f t maakte in 1411 zijn slot een open huis
voor den hertog van Gelre. De Swanenburg werd vervreemd of verpand, en in 1453
zag hij zich genoodzaakt, zijn' vaderlijken burgt aan W i l l e m v a n d e n B e r g
te verkoopen. 't Was een belangrijke aanwinst voor het huis Berg, maar uit andere
burgten, als K e m n a d e en W i j n b e r g e n bij Doetichem, aan D i r k v a n B a e r
ontnomen, bestookte Frederiks zoon E v e r t als van ouds 't gebied van Berg en zelfs
tegen den Cleefschen hertog waagde hij den strijd. Eindelijk raakte hij in 1475
gevangen en al leefde hij na zijn loslating nog een twintigtal jaren, de magt van
Oostenrijk was hem te sterk. Met zijn' zoon E v e r t stierf de hoofdstam in 1519 uit.
Het slot Ulft bleef in 't bezit van Berg. De grafelijke familie hield er soms haar
verblijf. Een der zonen van graaf W i l l e m en M a r i a v a n N a s s a u werd er in
1559 geboren; twee hunner dochters, J u l i a n e en W i l h e l m i n a , verdronken in
1591 niet ver van het huis in den IJsel. Graaf Willem zelf was in November 1586 op
dit kasteel overleden. 't Moet destijds voor een' edelman van zoo hoogen rang nog
een geschikte woning
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zijn geweest, al had het ook door den krijg geleden. Toen graaf Willem nog tot de
verbonden edelen behoorde, waren zijn sloten 's H e e r e n b e r g en U l f t verbeurd
verklaard, terwijl hij zelf als balling het land was ontweken. De groote beweging,
door zijn' zwager, prins Willem, beraamd, werd in 1570 door hem aangevangen met
het vermeesteren en bezetten dezer twee kasteelen. Maar Alva's troepen rukten voor
Ulft en schoten den grooten toren in puin. 't Gelukte hem intusschen nog in hetzelfde
jaar, met behulp zijner onderzaten, den nog altijd sterken burgt te herwinnen en bij
zijn' krijgstogt in Gelderland en Overijsel in 1572 bleef Ulft een zijner wapenplaatsen.
Honderd jaar later werd het kasteel nog eenmaal genomen. De Franschen bezetten
het, terwijl de Munsterschen het naburige D e u r v o r s t verwoestten. Sedert had het
geen beteekenis meer voor de geschiedenis. Ook als gebouw heeft het thans niets
merkwaardigs meer. Maar zijn naam is aan edele geslachten en belangrijke
gebeurtenissen zóózeer verbonden, dat wij ons niet verantwoord zouden hebben
geacht, als wij ons om zijnentwille niet een' kleinen omweg hadden getroost.
Silleveld en Schuylenburg, Terborg en Wisch zijn ons reeds van vroeger bekend.
Ware 't zoo niet, dan hadden wij deze dorpen, - deze kasteelen vooral - niet onbezocht
mogen laten, en de dag zou dan te kort zijn geweest, om ons plan ten uitvoer te
leggen. Daarop hadden wij trouwens gerekend. Op ons programma van heden kwamen
die namen niet voor. Wij kunnen den kortsten weg naar M o n t f e r l a n d kiezen,
den weg door de vlakke weiden aan deze zijde van den IJsel en ons vergenoegen met
het gezigt op de bosschen, torens en gebouwen aan den overkant der rivier, waardoor
de overigens kale en eentoonige landweg toch inderdaad soms zeer fraaije partijen
oplevert. Wij zijn nog steeds in de oude bannerij Berg, maar daar ginds, aan de
overzijde, lagen de goederen en kasteelen, waar-
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uit zoo vaak vijandelijke benden in doodelijke veeten verwoesting en plundering
bragten over het land, dat hier door geen' sterken burgt was gedekt.
Voorbij Terborg, dat wij op eenigen afstand regts laten liggen, wordt de grond
weêr hooger en de klei wordt door zand afgewisseld. Het dorpje E t t e n ligt te midden
van korenvelden, tuinen en hagen, maar houtgewas is in deze streek niet overvloedig
en voor wandelaars biedt het landschap te weinig afwisseling aan. Evenwel zijn er
hier en daar ruime vergezigten op den Elterberg en de Montferlandsche hoogten,
waarnevens de torens van Emmerik, Zeddam en andere min of meer verwijderde
Duitsche of Nederlandsche plaatsen oprijzen, en als wij Montferland naderen, dan
klimt de weg en dan beginnen de dennenbosschen zich te vertoonen. De golvende,
digt begroeide heuvelen liggen voor ons en als wij den grintweg tusschen 's
Heerenberg en Zeddam hebben gekruist, beginnen wij den berg te bestijgen, die door
tal van gezelschappen als een in den omtrek wijd vermaarde uitspanningsplaats wordt
bezocht. Bijna regt rijst de bergrand op, met beuken en dennen begroeid en met een
digt tapijt van klimop en mos overdekt. Rappe en jeugdige voetgangers klauteren
hier of daar wel tegen de helling op. Hun is de inspanning genot en de minst gebaande
weg het liefst. Maar de rijweg slingert zich om de hoogte heen in schaduw van hooge
stammen, tot dat hij eindigt bij den stal, waar eerwaardige linden hun breede kroonen
uitbreiden. Hier blijven de wagens achter, en voor aamborstigen of ouden van dagen
is 't nog een vermoeijende klim, eer langs het steile voetpad de top van den heuvel
bereikt is! Dan vinden zij zich echter ruim beloond door de heerlijke uitzigten, daar
in overvloed te genieten. M o n t f e r l a n d - ‘M o n d v o l l a n d ’, zoo verklaart de
overlevering den naam. De Reuzen, zoo zegt zij, die den Eltenberg daar ginds hebben
opgekruid, verloren onderweg wat zand. ‘Laat dat mondje vol maar liggen’, zei er
een. Dat boezemt geen groote gedachten in omtrent zijn hoogte. Negentig meters is
inderdaad ook zoo belangrijk niet voor een' berg. Maar in dezen omtrek heeft hij
toch inderdaad iets te be-
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duiden en hij is hoog genoeg, om een' ruimen blik over het omliggende land te
vergunnen, niet zóó hoog, dat de vergezigten verward en onduidelijk worden. Voor
ons is hij op de regte maat en geenszins onverdiend is de goede naam, die er in den
lande van uitgaat.
Bij de boschwachterswoning op den vlakken heuveltop is een ruime kamer
gebouwd, terwijl ook buitenshuis voor gasten en gezelschappen gelegenheid is, om
zich een rustplaats te kiezen, en voor kinderen, om er wippend en schommelend het
leven te genieten. Er zijn heerlijke koele plekjes in het lommer der oude linden en
bij een rondwandeling wordt het oog telkens vergast op fraaije vergezigten, die er
niet door verliezen, dat zij tusschen het hooge hout en den golvenden, boschrijken
voorgrond als in een frisch en krachtig groene lijst zijn gevat. Daar rijst de
E l t e r b e r g , de roem van den omtrek, met zijn kerk op de sierlijk begroeide hoogte.
Ginds ligt 's H e e r e n b e r g met zijn' zwaren, grijzen slottoren en daarachter
E m m e r i k met zijn torenspitsen. Ginds breidt de vlakte zich uit, met bouwvelden
en bosschen en huizen bezaaid, waarin wij de torens van Te r b o r g , S i l l e v o l d ,
A a l t e n , Va r s e v e l d , A n h o l t onderscheiden. Naderbij ligt Z e d d a m met
zijn heuvels, vriendelijk uitkomend tusschen het donkere houtgewas. Een andere
opening geeft ons D o e t i c h e m op den achtergrond te zien. Elders ontwaren wij
den kronkelenden Rijnstroom, en de stadjes R e e s en G r i e t , de dorpen
M i l l i n g e n , E m p e l , B i e n e n ; elders weêr C a l k a r met zijn' M o n r e b e r g ,
C l e e f met den Zwanentoren en zijn liefelijke heuvelrij. Slechts aan eene zijde der
hoogte is het uitzigt door bergen en bosschen, aan die van Montferland zich
aansluitend, meer beperkt. En wie den top verlaat, om langs de helling rond te dwalen,
die vindt er diepe holle wegen, steile, rijkbewassen kanten, slanke stammen, digte
schaduwen, vriendelijke boschpleintjes in rijke afwisseling, terwijl bij eenigszins
langdurig verblijf ook de aangrenzende begroeide heuvelen nog wel meer dan één
uitlokkend pad en treffend woudgezigt opleveren. Welligt vindt de zwerver dan ook
aan den voet van den berg
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nog eenige overblijfselen van de dubbele wallen en grachten, die in overouden tijd
ter verdediging schijnen te zijn aangelegd. En wie weet, of hij dan ook d e w i t t e
j u f f e r niet ontmoet. Kwaad zal zij hem niet doen, als hij haar met rust laat. Maar
waagt hij 't met haar te spotten, dan kon het hem gaan, als dien vrachtrijder uit B e e k ,
die den wilden dans, ligtzinnig gezocht, met zijn leven betalen moest. Gelukt het
hem, de gunst der jonkvrouw te winnen, dan wijst zij hem welligt een' verborgen
schat, zooals zij 't een' jeugdigen arbeider moet hebben gedaan, naar 't verhaal, dat
welligt nog bij de boschwerkers en houthakkers niet vergeten is.
Het blijkt, dat Montferland ook zijn sagen heeft - reuzen, een witte juffer, een
verborgen schat, - bovendien weet de overlevering te verhalen, dat D r u s u s hier
meer dan eens zich heeft opgehouden. De geschiedenis heeft slechts weinig berigten
bewaard. In het jaar 1550 wordt de naam voor het eerst in rekeningen, op het huis
B e r g berustend, als M o n t f r a n d e r b e r g genoemd. Later hebben graven v a n
d e n B e r g op den top ‘paleizen’ of lusthuizen gebouwd. Maar zeker is de plek
reeds eeuwen geleden bekend en in eere geweest. De sage der reuzen kan op een
overoude bevolking wijzen en waar de w i t t e j u f f e r is, daar zijn doorgaans de
grafheuvels niet ver. Daar moeten dan ook, omstreeks een eeuw geleden, aan den
Z.O. voet van den berg urnen met asch en beenderen zijn opgegraven en niet ver van
daar kwam een steenen beitel voor den dag. De gewoonte van het landvolk, om des
Zondags de hoogte te bezoeken, kan welligt een herinnering zijn aan de voormalige
heiligheid der plaats. Brokken graniet, op den top verspreid, kunnen van een verwoest
offeraltaar afkomstig zijn en volgens sommigen bekleedt de als een digt priëel geleide
linde bij het huis de plaats van een' gewijden boom. Ook de Romeinen kunnen hier
een wachtpost hebben gehad. Aan den O. voet werden steenen en tegels van
Romeinsche constructie gevonden en op een' der tegels meende de geleerde
oudheidkenner J a n s s e n den naam te lezen van het 6de legioen, dat in den strijd
tegen C l a u d i u s C i v i l i s den Elterberg, Xanten,
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Cleef en Nijmegen bezet hield. En de schat? Er schijnt iets van waar te zijn. Het min
of meer raadselachtige tijdvers boven een der vensters in den buitenmuur der kamer,
dat het jaartal 16981 te lezen geeft, kan worden vertaald: OSWALD HEEFT MIJ DOOR
UITGEDOLVEN SCHATTEN GEBOUWD. 't Kan ook beteekenen: t o e n z i j n s c h a t t e n
u i t g e p u t w a r e n . Maar werkelijk werd op het einde der 17de eeuw tegen den
graaf een proces gevoerd over een' gevonden schat, die volgens met name genoemde
getuigen, uit zilver, goud en juweelen zou hebben bestaan. Vóór dien tijd schijnt hier
reeds een huis te hebben gestaan, dat verwoest was. Het andere versje, boven de
deur, vermeldt: MEN SCHAAMDE ZICH, DE BOUWVALLEN EN HET AKELIG PUIN TE
BEWONEN; ZIE VOOR U EEN NIEUW PALEIS GEBOUWD: PLUTO KEER WEDER. Het jaartal
is 1699. Mogelijk was ook het huis van 1698 binnen het jaar door brand of iets
dergelijks verwoest. De verzuchting: P l u t o k e e r w e d e r ! kon het doen gissen.
Of de zin van beide versjes is: ‘het geld was op, niettemin bouwde Oswald een nieuw
paleis, omdat hij zich schaamde, een' bouwval te bewonen.’ Deze Oswald, de laatste
Heer uit het huis Berg, was een groot vriend van bouwen en van tijdverzen. Op 't
kasteel zullen wij er nog meer bewijzen van vinden. Hij stierf kinderloos in 1712.
Ook zou het mogelijk zijn, dat de steenen volstrekt geen betrekking hadden op een
huis op den Montferlandschen berg, maar derwaarts waren overgebragt van het
kasteel, dat door Oswald herbouwd werd. Het woord ‘paleis’ kan daaraan doen
denken en wat hebben zulke gedenksteenen niet vaak wonderlijk gezworven!
Na goed te hebben rondgezien en door een landelijk maal, zooals de
boschwachtersvrouw het levert, versterkt, dalen wij den berg weêr af. De weg brengt
ons tusschen de S t o k k u m e r

1

't Is vreemd, dat de anders zoo naauwkeurige J a n s s e n zich in de telling der cijfers een
eeuw vergist. De Oswald, van wien hij spreekt, was ook in 1598 reeds 12 jaar dood. (G e l d .
Vo l k s a l m . 1842 bl. 201.).
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en L e n g e l e r bosschen, langs fraaije dwarslanen van beuken en eiken, larixen en
sparren, klimmend en dalend, met schoone vergezigten voor ons en ter zijde, ten
laatste in de vlakte, waar het stadje 's H e e r e n b e r g met zijn statig slot in hoog
geboomte ligt, terwijl daar achter de begroeide heuvelen oprijzen - een liefelijk
landschap. In het stadje zelf behoeven wij ons niet op te houden. 't Belangrijkste
gebouw, het raadhuis met zijn torentje aan de markt, zien wij van zelf, als wij aan
de herberg afstappen, om onmiddellijk den weg in te slaan naar het kasteel, dat aan
de stad grenst. Wat wij er aan deze zijde van zien, zijn hooge rood steenen muren,
met regelmatig geplaatste vensters, van linden omringd en uit een breede gracht
opgetrokken. Hier staat ook de buitenpoort en de tamelijk nieuwe kerk. De bruggen
over de gracht zijn door dijkjes vervangen, de poorten zijn van weinig beteekenis. 't
Geheel is wel niet verwaarloosd, maar het is toch te zien, dat sinds lang geen eigenaar
't bewoont. De vorstelijke weelde is geweken. De stallen ter regterzijde, de nog
gespaarde torens van het voorplein, zijn schuren en bergplaatsen geworden. Ter
linkerzijde, aan den overkant der begroeide en half gedempte gracht, ligt de zijgevel
van het groote kasteel, en de zware, vierkante toren met zijn hoektorentjes. De toegang
tot het huis wordt gevormd door een dijkje, van waar men in een' laag gelegen tuin
- ook een deel der voormalige slotgracht - kan afdalen. Een ronde toren van het
voorplein bleef hier. nog over. Het ingangspoortje is met medaillons en koppen
versierd en draagt een groot wapenschild, met een tijdvers, dat verkondigt: h o e
O s w a l d d i t v o o r z i c h e n z i j n n a g e s l a c h t h a d o p g e r i g t in 1684.
Voor het huis ligt een ruim plein, met gras en bloemen, door een hek afgesloten,
en daar buiten vindt men uitgestrekte tuinen, de oude plantage en kaatsbaan. Eertijds
was dit plein als een rondeel ommuurd en met hangtorens versterkt. Het front van
het huis is geel gepleisterd, negen ramen breed en twee verdiepingen hoog. Aan de
eene zijde is de vierkante hoofdtoren gebouwd, die vóór den brand van 1735 met
een hooge,
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sierlijke spits heeft geprijkt; op den anderen hoek staat een kleinere, achtkant van
vorm. In het midden is de stoep, wier steenen balustrade met festoenen versierd is.
Boven de deur met haar gebeeldhouwde posten, heeft Oswald nog eens in een tijdvers
zijn' naam en dien zijner gemalin L e o p o l d i n a als herstellers van het huis
vereeuwigd en op de lijst staan de letters uitgehouwen:
HGZDBMMVB.
Van binnen heeft het kasteel een zeer groote vestibule, waaruit een reusachtige trap
naar boven leidt. 't Wordt overigens door twee familiën, aan wie het verhuurd is,
bewoond. Gedurende de jaren 1799 tot 1842 was hier een R.C. Seminarium, thans
met dat van Warmond vereenigd. De sterke toren bewaart het rijke, merkwaardige
en uitstekend geordende archief.
Daar is iets aandoenlijks in graaf Oswalds opschrift: ‘v o o r z i c h e n z i j n
n a g e s l a c h t .’! 't Was, of hij met geweld de gedachte wilde verdringen, dat na zijn
heengaan geen zoon zou heerschen op het huis, sinds een zestal eeuwen door een
onafgebroken reeks van vaderen bewoond. De oorsprong van het geslacht klimt op
tot in de 11de eeuw. Uit den ouden stam der erfheeren en graven van Zutfen is het
gesproten. ‘Edele mannen’ werden zij genoemd en in hun gebied waren zij
soevereinen. Door huwelijk en koop vergrootten zij allengs meer hun bezittingen en
bij de omwonende vorsten waren zij in hoog aanzien. In 1416 stierf de mannelijke
lijn met Heer F r e d e r i k uit. Zijn eenige dochter S o f i a , in 1412 gestorven, had
een' der zonen van den baron van Polanen, O t t o v a n d e L e c k e , Heer van Hedel,
gehuwd, en diens minderjarige zoon W i l l e m volgde onder voogdij zijns vaders
zijn' moederlijken grootvader op.
Naar 't gebruik in het huis der Wassenaars, waaruit hij stamde, nam Heer Willem
den naam zijner heerlijkheid aan. Talrijk waren zijn bezittingen, door erfenis en door
de gunst van hertog Arnoud verkregen, zoodat hij d e r i j k e werd bijgenaamd, maar
in de hoop, om ook Wijk bij Duurstede en Abcoude eens zijn eigendom te noemen,
werd hij teleurgesteld. Zijn zoon O s w a l d I wist zich in 1486 onder de rijksvorsten
te doen opnemen
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en schreef zich sedert g r a a f v a n B e r g . Steeds klom de magt van het huis door
het huwelijk van W i l l e m III met de erfdochter van Willem van Egmond en ook
O s w a l d II vermeerderde de Bergsche goederen, al verspilden hij en zijn nabuur
J o a c h i m v a n W i s c h hun krachten in onophoudelijken oorlog. Oswalds zoon,
W i l l e m IV, heeft een belangrijke, zij 't dan ook niet altijd eervolle rol gespeeld in
de jaren van woeling en strijd, die het einde der 16de eeuw hebben gekenmerkt.
Aanvankelijk een hoog gewaardeerde steun voor zijn' zwager, den prins van Oranje,
ging hij later tot de Spaansche zijde over en al was de beschuldiging van verraad
onbillijk, zwakheid van karakter en naijver tegen den prins bragten hem in een
dubbelzinnig licht. Tijdens zijn regering was het slot bij afwisseling door Staatsche
of Spaansche troepen bezet. Prins Maurits ontmantelde het in 1598. Willems zonen
bleven de zaak des konings getrouw en meer dan één onderscheidde zich op het
oorlogsveld, totdat een hunner, graaf H e n d r i k , door Spanje gekrenkt, der republiek
weêr zijn diensten aanbood. De oudste, graaf H e r m a n , volgde zijn' vader op.
Tijdens zijn regering werd nog in 1605 een heks verbrand. De oude lijfarts der familie,
Dr. J o a n n e s W i e r , was er niet meer, om door zijn' invloed, als in 1563, den
geregtelijken moord te voorkomen! Het huis Berg naderde zijn' ondergang. Hendriks
eenige dochter huwde haar' neef A l b e r t , den zoon van graaf F r e d e r i k , die de
erfgenaam werd van het markgraafschap B e r g e n o p Z o o m en tal van andere
heerlijkheden. Zij stierf kinderloos, en graaf Hendrik, die zijn regten gelden liet,
heerschte een' tijd lang als Heer van Berg. Na zijn' dood keerde het graafschap tot
Albert terug. Uit diens tweede huwelijk werd O s w a l d III geboren. Ook hij liet
geen kroost na. Zijn erfgenaam was zijn neef, de prins van H o h e n z o l l e r n
S i g m a r i n g e n , in wiens geslacht het graafschap Berg met Didam, de heerlijkheden
Genderingen en Etten en de halve hoogheid Wisch tot nu toe gebleven zijn. Rijk is
het archief aan bescheiden, zulk een huis betreffend; ook processtukken zijn er in
menigte, want niet enkel met de wapens, ook in de pleitzalen hebben de Heeren van
Berg
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bijna aanhoudend gestreden. Met de belangrijkste personen en gebeurtenissen eeuwen
lang in naauwe aanraking, eigenaars van tal van heerlijkheden en sloten, moeten zij
voor de geschiedenis van ons vaderland een hooge beteekenis hebben, en een volledige
geschiedenis van het huis Berg zou kostbare bijdragen leveren tot de kennis der
toestanden in ons vaderland, gedurende een tijdverloop van meer dan 800 jaren.
't Is een aardig gezigt op de beide buitenpoorten, de oude stalgebouwen, de
verwilderde, rijkbegroeide kanten van den voorburgt. 't Is een aardig gezigt ook uit
het stadje op het groote huis, met drie rijen van twaalf vensters in den achtergevel
en acht in den zijgevel, krachtig uitkomend tegen het hooge hout en het welige
struikgewas op den voormaligen wal; en al ging veel van zijn' luister verloren, al
staat het thans bij den edelen burgt te Anholt ver in pracht en aanzien achter, wij
kunnen ons toch nog wel voorstellen, dat het eens voor een rijk en magtig grafelijk
geslacht een waardig huis is geweest.
Langs den zoom der heuvelen loopt de weg naar D o e t i c h e m . Er zijn daar heerlijke
landschappen, donkere lanen, prachtige vergezigten en vriendelijk ligt het dorpje
Zeddam met zijn schuren en korenschelven, zijn' hoogen Romaanschen toren en zijn
slanke spits, aan den voet der boschrijke hoogten. Tweeërlei herinnering van zeer
uiteenloopenden aard dringt zich aan den weg bij ons op. Links, op een der bergen,
was de gerigtplaats, waar nog in de vorige eeuw de wipgalg den voorbijganger
dreigend aangrijnsde. Regts lag het huis P a d e v o o r t , een grafelijk jagtslot, waar
wel menigmaal het feestgejuich weerklonk. Aangenaam blijft de weg en vooral van
den kant van Doetichem komende, als de bergen voortdurend in 't gezigt zijn, is 't
een
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liefelijk landschap. Hier en daar vertoont zich de IJsel in zijn' kronkelenden loop.
Aan de overzijde ligt de weg op Terborg, dien wij reeds kennen, en het bosch van
de K e m n a d e . Aan dezen kant komen wij de buurschap W i j n b e r g e n door, thans
pronkende met een fraaije, nieuwe school, die juist feestelijk geopend is. En nog
tijdig genoeg voor den stoomtram bereiken wij Doetichem, waar wij op bekend
terrein den driedaagschen togt besluiten, voldaan over wat wij konden doen, maar
met den wensch, dat wij aan menig belangwekkend onderdeel nog wat meer tijd
hadden kunnen besteden.

Aanteekeningen.
Een menigte hofregten zijn bewaard door S c h r a s s e r t in de S t u c k e n e n
Documenten behoorende tot den Codex Gelro-Zutphanicus.
Het bestek der wandeling liet niet toe, meer dan enkele proeven te geven. Het
aantrekkelijke onderwerp zou veel uitvoeriger behandeling hebben verdiend, zooals
b.v. de baron Sloet van de Beele het deed betreffende den H o f t e Vo o r s t .
H o f d i j k heeft in O n s v o o r g e s l a c h t de rijke stof tot aandoenlijke tafereelen
verwerkt. Zij schilderen evenwel een vroeger tijdperk, dan waaruit ons omtrent de
heerlijkheid Bredevoort berigten bewaard zijn. Ook voor de kennis van de waarde
van verschillende artiken en van de bezittingen van sommige hofhoorigen zou een
dieper gaande studie belangrijk zijn. In eenige opzigten verschillen de hofregten te
Aalten en te Dinxperlo van die te Winterswijk. Te g e d e r s (niet Te g e n e r s , zooals
ik op bl. 239 bij vergissing schreef) worden ook in de geschiedenis van den Hof te
Voorst genoemd.
De geschiedenis der oude Heeren van Bredevoort is opgedolven door v a n S p a e n ,
I n l . Deel I, bl. 393 e.v. (v.g. ook S l o e t , Oorkondenboek en B o n d a m ,
Charterboek). Het aanbod van Johan en Herman van Bredevoort en Rudolf van
Steinvorden aan den priester F r a n c o , om hem een kerk te Varseveld te stichten,
wordt door baron Sloet vermeld in zijn, ook voor de geschiedenis van het graafschap
B e r g belangrijk opstel: d e r e c h t e n
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v a n L o e l , M i s t e r - e n Wa v e r l o h o l t (N i j h o f f . Bijdragen N. Reeks V,
bl. 92 e.v.) In denzelfden jaargang, (bl. 171 e.v.) leverde dezelfde geleerde een
bijdrage over de verzoening van Herman, Heer van Lohn, met graaf Everard van der
Mark. Heerlijke regten van Bredevoort worden behandeld in de Bijdragen, deel VIII,
bl. 181 e.v. Een verhaal omtrent de verwoesting van het kasteel, met uitvoerige
opgave van al de daarbij omgekomenen, is te vinden G e l d . A l m a n a k 1876, in
het opstel van Mr. J.W. Staats Evers. De afbeelding van het kasteel tijdens de
belegering door prins Maurits vond ik in den ‘N a s s a u s c h e n L a u r e n - c r a n s ’
van Orlers.
Voor Slichtenhorsts berigt, dat bisschop Godfried van Rhenen den burgt heeft
gebouwd, kan ik geen grond vinden.
Het veemgerigt, vooral in betrekking tot ons vaderland, is behandeld door Mr. R . W.
Ta d e m a , in zijne door de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l . L e t t e r k u n d e te
Leiden bekroonde prijsvraag. Ook in Nijhoff's Bijdragen komen daaromtrent
verscheidene artikelen voor. Een kort en goed overzigt is te vinden in de
G e ï l l u s t r e e r d e E n c y c l o p a e d i e van Winkler Prins.
De kammenfabriek te Aalten behoort aan de H.H. t e n D a m e n M a n s c h o t .
Wat kunnen weinig jaren van verdrukking en vernedering tot stand brengen! Wat
verschil in de ontvangst van den baron van Heeckeren van Suideras, den partijganger
voor den prins van Oranje, en die van prins Frederik in 1813, toen hij te Aalten voor
't eerst den vaderlandschen grond betrad! En wat waren de beschouwingen omtrent
de Fransche ‘verlossers en bondgenooten’ in dien tijd veranderd!
De Heeren van Anholt zijn door van Spaen behandeld: Inl. deel I, bl. 309, e.v.
Pogingen van Gelderland, om de soevereiniteit over Anholt te handhaven, zijn vermeld
door Schrassert, c o d e x G . Z u t p h . Jacob van Bronckhorst, Heer van Anholt, die
de Spaansche zijde koos, was ook pandheer van Bredevoort geweest. De Staten van
Gelderland losten toen het pandschap af en droegen 't den prins van Oranje over.
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Over S w a n e n b u r g (niet te verwarren met de heerlijkheid van dien naam op de
Veluwe) is te vergelijken de bijdrage van baron L.A.F.H. van Heeckeren in de
H e r a l d i e k e B i b l i o t h e e k . N. Reeks, Deel V, bl. 47 e.v., in haar geheel
handelende over het geslacht U l f t .
De A e s w i j n s , in de geschiedenis van deze streek veelvuldig betrokken, hadden
hun stamslot bij het tegenwoordige dorpje van dien naam, niet ver van 's Heerenberg.
Een belangrijk opstel over Montferland is door Dr. Janssen geleverd in den Geld.
Volksalmanak van 1842. Latere opgravingen, in zijn o u d h e i d k u n d i g e
m e d e d e e l i n g e n vermeld, bevestigden het vroeger geschrevene, maar bragten
niet veel merkwaardigs meer aan het licht.
De tijdverzen in den kamermuur gemetseld luiden:
CHRONICON
THESAVR IS EXCI SIS
OSVVALDVS ME
STRVXIT
en
Cronodisticon
rVDera : sI : pVDVIt :
t r I s t e s q Ve : h a b I t a r e : r V I n o s :
e n : n o Va : s t r V C t a : t I b I :
r e g I a : p LV t o : r e D I .
De geslachtslijsten der Heeren en graven v a n d e n B e r g zijn te vinden o.a. bij
Slichtenhorst en van Spaen. Mr. Tadema leverde een verslag omtrent het belangrijke
archief: Nijhoff's Bijdragen, Deel V, bl. 1 e.v. Ook moet geraadpleegd worden:
S e r r u r e , Histoire de la Souverainité de 's Heerenberg, met afbeeldingen van de
door hen geslagen munten. Het werk is vooral gewijd aan het betoog, dat de
tegenwoordige g r a v e n v a n B r e d a uit den ouden stam der graven van den Berg
af komstig zujn. 't Bevat veel belangrijks, maar kan nog niet beschouwd worden als
een geschiedenis, zooals in den tekst werd verlangd.
Het proces tegen graaf Willem, den stadhouder van Gelderland, is be-
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handeld door Mr. Tadema, Nijhoff's Bijdragen, Deel IX, bl. 111 e.v. In die Bijdragen,
Deel VII, bl. 1 e.v. zijn door Dr. Janssen eenige onuitgegeven brieven van J o h .
W i e r medegedeeld.
De spits van den grooten toren van het kasteel te 's Heerenberg is nog te zien op het
plaatje in C l a a s B r u i n : Kleefsche Arkadia.
Betreffende de wipgalg vermeldt Slichtenhorst: ‘Hebben mede dese ongemeyne
vryheyd van een Wip-galgh te moeghen voeren, daer schoone goederen toe zyn
gegeeven om de kosten van 't gericht te draeghen; ende welkers bezitters eene iaerlyxe
erkentenis, op de wyse van thins, moeten ut-keeren, ende de zelve by versterf, als
leengoederen, met zwaerdere heer-gewaeden wederom inwinnen; hebbende dese
erven den naem van V r y - g o e d e r e n en een byzonderen V r y - r i c h t e r .’
P a d e v o o r t is thans een klooster. 't Is een groot, wit huis, op verren afstand
zigtbaar.
W i j n b e r g e n was een zeer oude heerlijkheid, wier naam reeds in 945 bekend moet
zijn geweest.
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In het land van Voorne.
De oude heerlijkheid Vo o r n e was in der tijd een uitgestrekte en aanzienlijke
bezitting, maar een zamenhangend geheel vormde zij niet. Behalve uit eenige platen
en slikken, bestond zij hoofdzakelijk uit een viertal, door breede stroomen van
elkander gescheiden eilanden. 't Voornaamste was O o s t v o o r n e , waar men de
hoofdplaats B r i e l l e , benevens eenige dorpen vond. We s t v o o r n e met de stad
G o e r e e lag daar tegenover. Z u i d v o o r n e of Vo o r n e o v e r d e F l a k k e e ,
bevatte de dorpen D u i v e l a n d , M e l i s s a n t en H e r k i n g e n , terwijl eindelijk
het door de wateren zoo menigmaal geteisterde B o m m e n e d e , thans, voor zoover
het nog niet is ondergegaan, als een buurt der gemeente Z o n n e m a i r e tot Z e e l a n d
behoorende, het vierde gedeelte der heerlijkheid uitmaakte. Tot de Unie van Utrecht
was Voorne een gansch zelfstandig gebied, dat zijn eigen staten, wetten en
geldmiddelen had en behield, ook toen het in het persoonlijk bezit van regerende
vorsten over Holland en Zeeland was overgegaan. Hooge Heeren heeft het gehad.
Reeds in 1103 komt een Hugo van Voorne als getuige van den bisschop van Utrecht
voor, en een jonger zoon uit het eerste Hollandsche gravenhuis schijnt het vóór het
midden der 12de eeuw als zijn vaderlijk erfdeel te hebben
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ontvangen, terwijl het burggraafschap van Zeeland tot 1372 erfelijk aan de heerlijkheid
was verbonden. Bij het uitsterven van den ouden stam verviel Voorne in dat jaar aan
den elect van Luik, J a n v a n B e i j e r e n , en na zijn' dood aan zijn weduwe. Bij
verdrag verkreeg gravin J a c o b a de bezitting en hertog F i l i p s liet aan F r a n k
v a n B o r s e l e n als ruwaard levenslang de inkomsten en het bestuur. K a r e l d e
S t o u t e erfde haar bij zijns vaders overlijden en zijn weduwe werd er door hun
dochter M a r i a als weduwengoed mede begiftigd. Sedert kwam zij aan F i l i p s
d e n S c h o o n e en zijn opvolgers op den gravenzetel, totdat F i l i p s II haar met
zijn overige Nederlandsche erflanden verloor. Toen werd zij met Holland vereenigd,
ondanks het protest der Staten van Zeeland, die echter in 1684 B o m m e n e d e
verkregen.
Het land van Voorne is dus nagenoeg in zijn geheel sinds ruim 300 jaren
Hollandsch. Een groot deel er van is ons niet onbekend. O v e r f l a k k e e en G o e r e e
hebben wij bezocht. Wat wij er ditmaal van willen doorwandelen, is het oude
O o s t v o o r n e , thans met een deel der voormalige, eveneens zeer aanzienlijke
heerlijkheid P u t t e n vereenigd. Van het oude Puttensche grondgebied zien wij
echter alleen het stadje Geervliet, en ook van Voorne behoeven wij slechts sommige
streken te leeren kennen. Vlakke polders, kale dijken, open wegen, lange iepenlanen,
welvarende maar onbelangrijke dorpen, kunnen wij wel ongezien laten, wanneer
onze weg ons niet van zelf er heen voert. Ook H e l l e v o e t s l u i s , door zijn
oorlogschepen en werkplaatsen voor de Marine van beteekenis, blijft ter zijde liggen.
Wie nooit gelegenheid had, onze monitors en ramtorenschepen, onze werven en
magazijnen van krijgsbehoeften in oogenschouw te nemen, zou wel doen, bij een
bezoek aan het land van Voorne zijn' togt eenigszins anders in te rigten. Maar ook
Hellevoetsluis kennen wij reeds en elders zagen wij de tegenwoordige
vernielingswerktuigen ter zee. Wij bepalen ons dus tot de schoonste landschappen
en de door hun geschiedenis merkwaardigste plaatsen: H e e n v l i e t en G e e r v l i e t ,
O o s t v o o r n e en R o k a n j e , terwijl de daar tusschen gelegen hoofdstad B r i e l l e
vanzelf als het middelpunt
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en het rustpunt van onze omwandeling wordt. Wij zullen dan opmerken, dat ook hier
nog wel iets is te vinden, wat onze belangstelling verdient - vrij wat meer zelfs, dan
menigeen ligt verwachten zou.
De oude, trotsche waterweg, die voor eeuwen zooveel koopvaarders en oorlogsbodems
van Rotterdam naar zee droeg, brengt ons tot de N i e u w e S l u i s . Ter uitwatering
zijner polders had M a x i m i l i a a n v a n K r u i n i n g e n , Heer van Heenvliet, in
1589 hier een nieuwe sluis aangelegd en de naam is dus reeds een kleine 300 jaar
oud. Maar de ‘Nieuwe Sluis’, zooals zij later geworden is, hebben onze vaderen niet
gekend. Zij hadden er ook geen behoefte aan. Breed en diep was de stroom, die bij
den Briel zich in de groote wateren stortte. Maar allengs vormden zich banken en
platen, waardoor de zware vaartuigen genoodzaakt werden, zich den omweg over
Dordrecht door het Haringvliet en langs Hellevoetsluis te getroosten, om het gat van
Goeree uit te loopen. Reeds in 1699 had P i e t e r A n s l i j n een ontwerp gevormd,
om Hellevoetsluis met den Briel te verbinden en een kleine 40 jaar later had N .
C r u q i u s een doorsnijding van den Hoek van Holland voorgesteld. De behoefte
aan een' beteren weg naar zee liet zich intusschen telkens meer gevoelen voor den
Rotterdamschen handel, na de bevrijding van het Fransche juk krachtig herleefd,
maar door de mededinging van Antwerpen ernstig bedreigd. Dwars door het eiland
Voorne heen werd in de jaren 1827 tot 1829 het nieuwe, door den Schout bij nacht
M a y ontworpen kanaal gegraven, dat het Haringvliet met de Maas verbinden moest.
Bij Hellevoetsluis begon het en waar het in de Maas uitmondde, verrees weldra de
bloeijende buurt N i e u w e S l u i s . Duizenden van schepen en stoombooten werden
hier geschut en de drukte bragt er werk en welvaart voor velen. Evenwel, ook de
waterweg langs het kanaal van Voorne was niet in staat, alle billijke eischen te
bevredigen. Voor groote, diep-
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gaande schepen was het gat van Goeree ongeschikt. De Oostinjevaarders vielen te
Brouwershaven binnen en wachtten, uitgaande, daar op de reede den gunstigen wind.
Dat was een groote omweg, die belangrijk tijdverlies meêbragt en de kosten van
sleeploon hoog maakte, terwijl de schepen toch bovendien met volle lading Rotterdam
niet konden bereiken, noch van daar uitgaan. En toen nu schepen en stoombooten
van aanmerkelijke lengte in de vaart kwamen, bleken de afmetingen van de sluizen
daarop niet berekend. De concurrentie vorderde de kortst mogelijke reizen naar de
Engelsche havens, naar Amerika, naar Indië. Wij zagen bij den hoogen, slanken toren
van het bloeijende M a a s s l u i s den ‘nieuwen waterweg’, door den Hoek van
Holland. Den 31sten October 1866 had nu wijlen de prins van Oranje de eerste spade
voor dit belangrijk werk in den grond gestoken. Op 9 Maart van het jaar 1872 voer
de eerste stoomboot er door en ruim een jaar later, 24 Maart '73, werd de eerste
Oostindiëvaarder er door gesleept naar zee. De groote verwachtingen, op dit kanaal
gebouwd, werden menigmaal teleurgesteld. Toch is de vaart langs dezen weg nog
altijd van beteekenis. Daar alleen is vrij wat meer beweging, dan in alle andere
vaderlandsche zeehavens te zamen.1 De toestand begint zich te verbeteren en van
voorgestelde maatregelen mag gehoopt worden, dat het groote en kostbare kanaal
allengs meer zal beantwoorden aan zijn doel: de groote stoombooten en zeeschepen
van alle natiën met ongebroken lading in weinig uren en met geringe kosten te brengen
naar de dokken en pakhuizen, de spoorlijnen en rivieren van Rotterdam, dat door
zijn gunstige ligging bepaald voor den doorvoerhandel de aangewezen plaats is.
't Ontbrak dus op den korten, aangenamen togt naar de Nieuwe

1

In de maanden April, Mei en Junij 1883 werden aan den N. Waterweg ingeklaard 1265
vaartuigen, waaronder 873 stoombooten en uitgeklaard 1107, waarvan 836 stoombooten. In
alle overige zeehavens zamen kwamen 918 vaartuigen binnen en er vertrokken er 953, terwijl
Brouwershaven en Hellevoetsluis van dit getal nog respectivelijk 207 en 92 leverden, die
ook voor Rotterdam waren bestemd.
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Sluis niet aan datgene, wat herinneringen uit het verleden en verwachtingen voor de
toekomst bij ons kon opwekken, terwijl de stoomboot met snelle vaart de breede
wateren der Maas doorklieft, op de rivier zelve vaartuigen van allerlei aard ons voorbij
komen, aan haar oevers fraaije dijken, vruchtbare velden, welvarende steden en
dorpen zich uitstrekken. Hun geschiedenis behoeft ons thans niet bezig te houden.
Wij hebben reeds vroeger enkele bladzijden opengeslagen van het boek, waarin zij
staat opgeteekend.
Aan de Nieuwe Sluis verlaten wij de stoomboot, die naar den Briel doorvaart,
terwijl een andere langs het kanaal de passagiers voor Hellevoetsluis vervoert. Onze
wandeltogt neemt hier een' aanvang.
't Is een liefelijke Meidag, een der eersten van de Bloeimaand, die haar' ouden roem,
sedert lang droevig verspeeld, dit jaar schitterend handhaaft. Op de bouwakkers
wachten wij den rijken zomerdos nog niet, maar alles staat toch kloek en krachtig te
velde en de geele bloem van het koolzaad schittert hier en daar reeds in het zonlicht.
De weiden zijn met vee bezaaid en de boomgaarden zijn met witte bloesems overdekt.
In de hagen bloeit de meidoorn en de boomen prijken met hun jong en sappig groen,
de graskanten langs den weg met hun vriendelijke voorjaarsbloemen. Vrolijk straalt
de zon, prachtige wolkgevaarten drijven over het landschap, een frissche koelte
tempert de warmte, die op de open wegen anders wel wat hinderlijk kon zijn. Voor
een wandeling is 't een uitgezochte dag en 't is nog vroeg genoeg in den morgen, om
ons tijd te geven tot een niet al te vlugtige kennismaking met wat onze aandacht
verdient. Valt de avond in dezen tijd des jaars nog tamelijk vroeg, in den Briel
behoeven wij met eenige uren van duisternis niet verlegen te zijn.
't Is stil aan de Nieuwe Sluis. Geen enkel schip, geen enkele stoomboot is op 't
kanaal of in de schutkolken te zien. Alleen
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een paar kleine vaartuigen liggen buiten de sluis. Zij worden bevracht met jonge
koebeesten, die tegen het afdalen langs de steile plank een ligt verklaarbaar
vooroordeel toonen te koesteren. Zoo opmerkzaam als zij kunnen beschouwen zij
eerst het voor hen vreemde pad, voorzigtig zetten zij den voorpoot er op, om dien
haastig terug te trekken en niet gansch vrijwillig is het, als zij straks met een vaart
naar beneden snellen, om hun plaats in de rij der reeds wachtende makkers in te
nemen. Dat geeft voor 't oogenblik meer levendigheid dan de wijdvermaarde ‘kermis’,
die zich op dit uur van den dag openbaart door enkele schaarsch bezochte koekkramen
en een' naakten mallemolen in ruste. De buurt bestaat overigens uit een reeks huizen
aan beide zijden van het kanaal, waaronder de herbergen niet worden gemist. De
woningen zien er over 't algemeen goed onderhouden uit, maar daar 't kanaal in 1830
geopend werd en de buurt vóór dien tijd alleen eenige beteekenis had door het veer
op Rozenburg, laat zich nagaan, dat geen er van door oudheid of bouwstijl eenige
belangrijkheid heeft. De bevolking bestaat grootendeels uit ambtenaren en andere
personen, bij de scheepvaart betrokken. Hun bragt de opening van den nieuwen
waterweg geen voordeel, maar teekenen van verval zien wij toch nog niet.
Spoedig vinden wij den zijweg naar H e e n v l i e t , waaronder de Nieuwe Sluis
burgerlijk en kerkelijk behoort. Het hooge hout, waarboven de torenspits uitsteekt,
zien wij op korten afstand voor ons, maar digt bij de Nieuwe Sluis vertoont zich een
net huis met puntgevels en torentje, dat zich als een niet onaanzienlijk kasteeltje
voordoet. Een adellijk huis is het niet en zijn naam ‘d e O l y p h a n t ’ klinkt ook niet
zeer ridderlijk. 't Is echter reeds tamelijk oud. In 1592 werd het gebouwd door
C o r n e l i s K o o l w i j k en 't was destijds grooter dan thans, daar het ten Noorden
nog een' vleugel met toren had. De heer K o o l w i j k was een vermogend man, die
ook een paar polders in de nabijheid heeft ingedijkt. - Ook in het land van Voorne
is 't polder aan polder, en de laatste jaren der 16de eeuw waren vruchtbaar in
overwinningen, op de wateren bevochten, terwijl de landzaat
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den Spanjaard weerstond en hem in de overzeesche gewesten bestookte. Het
Olyphantshuis werd in 1629 aan den Heer v a n H e e n v l i e t verkocht; later kwam
het aan de B e n t i n c k s , graven van Portland, en aan de familie P r e u y t .
Tegenwoordig behoort het den heer C . K w a k , Heer van O u d e n h o o r n en
Z w a r t e w a a l . Het huis is fraai van vorm en ligt in een sierlijk plantsoen. Aan den
achterkant is een groote bouwschuur er mede verbonden, zoodat het zich half als een
ouderwetsche heerenhuizinge, half als een aanzienlijke boerderij vertoont. Schuin
er tegenover, beneden den polderdijk, waarover de rijweg loopt, ligt een ruime,
nieuwe school en een bewaarschool. De plaats werd gekozen met het oog op de
talrijke kinderen van de Nieuwe Sluis, die tot 1880 te Heenvliet bij de kerk ter schole
moesten gaan. Nu heeft de jeugd uit beide plaatsen elkander niets te verwijten of te
benijden.
Eenige minuten verder verlaten wij den dijk, om den zijweg naar Heenvliet in te
slaan. 't Is daar een liefelijk landschap. Het ligtgroene koren golft er in den
uitgestrekten polder en aan de linkerzijde van den witten grintweg rijzen de bloeijende
vruchtboomen, de grijze, fijn getinte wilgen en de hooge iepen op, waartegen eenige
huizen en schuren uitkomen, terwijl het kerktorentje er boven uitsteekt, de donkere
ruïne van R a v e s t e i n tusschen de stammen schemert en een breede, heldere sloot
het geboomte aan den oever weerkaatst. Een nieuwerwetsch landhuis, V i l l a
L e o n a r d a , met een vrij groot terrein, ligt aan deze zijde van het dorp en een kapitale
hofstede daarnevens getuigt, dat het den boer in 't land van Voorne wel gaat, wanneer
men althans uit het voorkomen van woning en schuren tot de welvaart van den
landman besluiten mag. Over 't algemeen zien de boerderijen op het eiland er goed
uit. Zij zijn ruim en hecht en zorgvuldig onderhouden. Schilderachtig zijn zij in den
regel niet, maar missen zij de schoonheid van 't bemoste rieten dak, het verweloos
houtwerk, de verweerde muren, de verwilderde hagen, die de zonen van Apelles in
verrukking brengt, hun netheid doet het oog aangenaam aan en kleingeestigheid van
pronk
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en opschik beleedigt maar zelden den goeden smaak. Zoo ‘erg mooi’ zien wij er bij
onze omwandeling maar weinigen.
Eenige schreden van den grintweg, alsof 't zich een weinig had teruggetrokken,
om rustig het leven om haar heen gade te slaan, ligt het kerkje met de afgesloten,
thans niet meer gebruikte begraafplaats en de pastorie. De school, die eertijds in haar
nabijheid de dorpsjeugd ontving, is naar den dijk verplaatst - waarlijk niet hetzelfde
als ‘aan den dijk gejaagd!’ - en wat er van het gebouw overbleef is tot brandspuithuisje
ingerigt. Vriendelijk ligt het kerkje tegen het hout en het is in goeden staat, terwijl
de toren met een scherpe spits prijkt, maar het heeft uitnoch inwendig iets
opmerkelijks. Kerk en toren zijn in 1824 nagenoeg geheel vernieuwd.
Achter de kerk loopt de dijk, waarop en waartegen de meeste huizen zijn gebouwd.
De grintweg, die zich langs de kerk afbuigt, klimt dus eenigszins. Hij loopt langs
den muur van een' grooten, verwilderden tuin en den wit gepleisterden zijgevel van
een uitgestrekt, onregelmatig gebouw, waarvan de achtergevel, met zijn talrijke daken
en begroeid terras, in den tuin uitkomt en schilderachtig afsteekt tegen het hooge
geboomte. Het breede front van het huis ligt op den dijk, juist tegenover de fraaije,
met kastanjes beplante markt en vormt een der zijden van het ruime, schaduwrijke
plein. Dit is het heerenhuis, ‘h e t H u i s t e H e e n v l i e t ’. De voorgevel is stijf,
eveneens wit gepleisterd, met platte lijst, twee rijen vensters en de hoofddeur. Een
deel er van, op den hoek van den grintweg, wordt door den medicus bewoond; het
overige staat ledig en is in verval. Een groote zerksteen vermeldt in deftig Latijn, dat
J o h a n n e s v a n d e n K e r k h o v e n , bijgenaamd P o l y a n d e r , in 1627 dit huis
heeft vernieuwd, het oude kasteel door den onregtvaardigen gang der tijden te gronde
gegaan zijnde, en dat in 1638 M a r i a d e M e d i c i s , weduwe van koning H e n d r i k
IV, hier met prins F r e d e r i k H e n d r i k en hun' talrijken hofstoet gastvrij ontvangen
zijn. In 1850 werd het ‘merkelijk veranderd en verbeterd,’ terwijl van het vroegere
heerenhuis nog zware kelders en gangen moeten over zijn. Van
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binnen is het niet te zien. Er moet trouwens in de ledige, gemoderniseerde kamers
ook niets belangrijks zijn te vinden.
Merkwaardiger is de ruïne van R a v e s t e i n , wier donkere muren wij reeds zagen
en die in het bosch der heerenhuizinge gelegen is. Een ijzeren hek tusschen twee
hooge hardsteenen palen geeft toegang tot een pleintje tusschen het huis en den stal.
Wij openen een houten hekje, dalen eenige treden af en komen in den tuin. Van hier
hebben wij een goed gezigt op den zij- en achterkant van het groote heerenhuis,
zooals het zich met zijn uitbouwsels en inspringende hoeken, zijn ongelijke, ten deele
digt gespijkerde vensters, de afwisselende lijnen zijner daken en puntgevels, tusschen
het frissche, weelderige groen van struiken, heesters en boomen, als een
aantrekkelijke, ordelooze verzameling van allerlei gebouwen vertoont. 't Is de vraag,
of de ‘verandering en verbetering’ van 1850 uit een bouwkundig oogpunt aan
Polyanders stichting goed heeft gedaan. Maar 't is toch nog een aardige proeve van
een deftige, ouderwetsche, adellijke woning en wij kunnen ons voorstellen, dat zij
in de dagen van haar' welstand niet onwaardig was, binnen haar muren vorstelijke
personen gastvrij te ontvangen. De ruïne ligt op eenigen afstand. Wij bereiken haar
door de slingerpaden tusschen de hooge iepen en esschen en het welig opschietend
struikgewas van het verwilderde bosch. Op een eilandje in een begroeide, ten deele
gedempte gracht, verrijst de vierkante burgt, die nog drie van zijn zijden en drie van
zijn ronde hoektorens heeft behouden. De muur, waar eenmaal de ingang was, is
nagenoeg geheel weggevallen en daarmede is vermoedelijk de vierde hoektoren
verdwenen. Eenig muurwerk aan den zoom der gracht schijnt van de oude poort te
zijn overgebleven. Aan de drie nog gespaarde zijden zijn blijkbaar nooit andere
gebouwen verbonden geweest en de ruimte op het eilandje laat ook niet veel plaats,
dan voor poort en ringmuur en binnenplein over. De zware burgt zal wel 't
voornaamste, zoo niet het eenige gebouw van beteekenis zijn geweest. De ruimte
tusschen de muren is geheel ledig, ook de keldergewelven zijn ingestort en van den
ongelijken, met struiken
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bewassen bodem ziet men de verweerde muren tot aan den trans, waarboven zich de
blaauwe hemel welft. De ligging der verdiepingen is nog duidelijk te herkennen,
maar vruchteloos zouden wij beproeven, den gewelfden gang te bereiken, die zich
boven in den achtermuur laat onderscheiden, en even vruchteloos zoeken wij naar
den ingang van den zonderlingen, blinden, aan het benedeneind afgebrokkelden
hoektoren, waar nergens een spoor van raam of deur is te vinden.1 Wij zouden wel
een' Amsterdamschen brandweerman en zijn ladders bij ons willen hebben, om dit
ontoegankelijk, maar naar het schijnt belangwekkend gedeelte der ruïne nader te
leeren kennen. In den nog overgebleven hoektoren aan den voorkant is de wenteltrap,
die eertijds naar de bovenverdiepingen leidde, maar zich nu doelloos langs de open
deurgaten omhoog slingert. In den derden toren is gelijkvloers een gewelfd vertrekje
met een klein tralievenster. In het midden is een korte zuil gemetseld en een zware
ketting is daaraan geklonken. Dit was blijkbaar een gevangenis. Men noemt het ‘het
martelaarshol’ en de overlevering wijst het aan als de kerker van Heenvliets vromen
pastoor, den vermaarden A n g e l u s M e r u l a - E n g e l d e M a e r l e .
Hoogstwaarschijnlijk berust deze overlevering alleen op het feit, dat Merula, na
22 jaren als pastoor aller liefde te hebben gewonnen, op 71jarigen leeftijd op last
van den inquisiteur S o n n i u s gevangen genomen en door den toenmaligen Heer
v a n H e e n v l i e t eenige weken in verzekerde bewaring gehouden werd, totdat hij
naar den Haag werd vervoerd. Had zijn neef Willem verlof verkregen, hem ter zijde
te staan en hield hij zich tijdens zijn gevangenschap met het schrijven van zijn
verantwoording bezig, in dit gewelf zou noch tot het een, noch tot het ander
gelegenheid zijn geweest. Vermoedelijk werd hij bewaard op het Hof, dat destijds
reeds de woning van den Heer was. Maar al was

1

S m i d s geeft dezen toren als een slank, goed onderhouden bouwwerk, met een groot venster.
Als de afbeelding juist is, dan is de toren later veranderd. Maar met welk doel?
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hier dan ook Merula's gevangenis niet, werden zoowel het Hof, waar hij lang een
hooggeacht vriend, later een gevangene was, als de kerk, waar hij predikte, en de
pastorie, waar hij zooveel jaren geleefd had, door andere gebouwen vervangen, de
herinnering aan den edelen martelaar is aan al die gebouwen verbonden en in
Heenvliet is hij nog niet vergeten.
Het slot Ravestein heeft in zijn dikke muren steenen van opmerkelijke grootte,
die van zijn' hoogen ouderdom getuigen, terwijl veel kleiner steenen - vooral aan de
torens - bewijzen, dat het nog in betrekkelijk nieuwen tijd belangrijke herstellingen
onderging. Van zijn geschiedenis is niets bekend. De kaart in het C a e r t b o e k v a n
Vo o r n e van 1695 geeft het nog als een kasteel in welstand te zien, maar Smids
geeft het naar de teekening van Rochman reeds geheel in ruïne, nagenoeg zooals het
tegenwoordig nog is. Bijzonderheden omtrent het slot, indien zij er waren, wachtte
hij reikhalzende in. Wij zijn niet beter ingelicht, dan hij. Op het rijksarchief in den
Haag schijnt er niets van te vinden. Was 't welligt de oude burgt der Heeren van
Heenvliet, in 1485 door de Hoekschen uit Rotterdam geplunderd? Als eerste
afzonderlijke Heer van Heenvliet wordt H u g o genoemd, door zijn' broeder
H e n d r i k v a n Vo o r n e in 1253 met de heerlijkheid beleend. Uit dien tijd kan
het slot afkomstig zijn, wat bouwstijl en steensoort betreft. Van een huis is in de
beleeningsoorkonde geen sprake, en Heer Hugo zal er zich wel een gebouwd hebben.
't Kan dan gegist worden, dat de oude burgt na zijn verwoesting is verlaten en de
toenmalige Heer, J a n v a n K r u i n i n g e n - in wiens geslacht de heerlijkheid in
1427 door huwelijk met de erfdochter der Heenvliets gekomen was - aan de markt
een nieuw kasteel heeft gebouwd. De naam R a v e s t e i n zou in den loop der tijden
door den mond des volks aan de ruïne gegeven kunnen zijn, naar de bewoners van
den bouwval. Van de beide andere sloten in de nabijheid, B l i j d e n s t e i n e n
L e e u w e n s t e i n , wier ligging nog wordt aangewezen, is althans nog bekend, dit
zij door jonger zonen uit het geslacht van Heenvliet werden bewoond en dezen er
den naam van hadden aangenomen.
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Maar nergens schijnt een Heer van R a v e s t e i n genoemd te worden.
Op den hoek van de markt staat het raadhuis. 't Is ten deele nog een ouderwetsch
gebouw, waar diepe, donkere gevangenissen en enkele oude strafwerktuigen, alsmede
eenige voorvaderlijke vuurwapens, te zien zijn. Thans is dit alles buiten gebruik.
Tijdens den bloei van het Voornsche kanaal daalde nog wel eens een ‘Rusman of
Italjaner’ in kennelijken toestand de steenen trappen af. 't Geschiedde soms wel wat
onzacht, maar naar het Heenvlietsch volksgeloof kon deze menschensoort er best
tegen. Wij kunnen ons voorstellen, dat in de dagen, toen Heenvliet nog een hooge
heerlijkheid was, ook de strafwerktuigen nu en dan wat hardhandig zijn gebruikt.
Heer J o h a n v a n K r u i n i n g e n gelastte dan ook in 1449, dat geen misdadigers
zouden gepijnigd worden, dan in tegenwoordigheid van hun bevoegde regters en dat
men in geen geval hun onmenschelijke pijnen zou aandoen.
Vriendelijker indruk, dan de duistere holen daar beneden, maakt het lommerrijke
marktplein met zijn sierlijke pomp van het jaar 1593 en zijn fraaije kastanjes. 't Is
heden markt en er staat tamelijk veel vee aan de lijn. A d r i a a n v a n K r u i n i n g e n ,
die aan Heenvliet in 1469 stadsregt schonk, verleende zijn' onderzaten ook een vrije
weekmarkt en een jaarmarkt, die op 6 Mei zou beginnen en een week zou duren. Het
blijkt, dat de plaats destijds ook linnen- en wollenweverijen had, waarvan thans geen
spoor meer over is. Maar nog heeft Heenvliet een bloeijende paardenmarkt en een
daarmede verbonden kermis, die op het geheele eiland beroemd is.
Het plein is aan drie zijden bebouwd. De vierde, regt tegenover het heerenhuis, is
open. Daar is de haven, en daar is ook het tolhek tusschen gemetselde palen, die de
wapenschilden van Heenvliet en van den baron v a n A l d e r w e r e l t dragen. Willen
wij het hek door en de brug over de B o r n i s s e over, dan moeten wij tol betalen.
Die tol behoort aan de Heeren van Heenvliet en Geervliet gezamenlijk. Hij bestaat
sedert 1602, toen hier op kosten dier Heeren een brug werd gelegd, en daar de
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Staten van Holland destijds de heerlijkheid Geervliet bezaten, ging het niet zonder
veel geschrijf en gewrijf. Vóór dien tijd moest men overvaren.
Het hek met de palen dagteekent uit 1756, toen J a n L o u i s baron v a n
A l d e r w e r e l t Heer van Heenvliet was en Geervliet aan de familie G e v a e r t s
behoorde.
De haven is nog een overblijfsel van den ouden stroom d e B o r n i s s e , evenals de
smalle wetering nevens het met iepen en wilgen beplante dijkje, waarop wij naar
G e e r v l i e t wandelen. Wie zou daarin nog den belangrijken handelsweg herkennen,
waarlangs de rijk geladen koggen uit Vlaanderen en Brabant den duren tol te
Dordrecht, tot groote ergernis der Hollandsche graven, vermeden! Wie zou er aan
denken, dat in het nederige dorpje daar vóór ons eens een tol van vrij wat meer
beteekenis werd geheven, dan die zooeven bij het verlaten van Heenvliet van ons
gevorderd werd! Ook hier zien wij weêr een der proeven van de groote en
aanhoudende veranderingen, die onze vaderlandsche bodem in den loop der eeuwen
heeft ondergaan. Hier werd de breede rivierarm een onaanzienlijk watertje,
naauwelijks diep genoeg om een schuit te dragen; wat verder, bij Z u i d l a n d , is het
zelfs geen water meer. Daar is de Bornisse geheel verdwenen. Nog in het midden
der 16de eeuw was de stroom zoo breed, als de Merwede tusschen Dordt en
Papendrecht, en in de volgende jaren bleef hij, hoe ook verland en versmald, voor
kleine vaartuigen bruikbaar. Maar in het jaar 1600 had hij alle beteekenis verloren
en de oude, door graaf F l o r i s III omstreeks het jaar 1160 gevestigde tol, werd toen
als nutteloos opgeheven. Onaangenaamheden had hij in overvloed veroorzaakt,
verderfelijke oorlogen waren er om gevoerd, den handel had hij benadeeld, den
tolheffer zelven vrij wat meer gekost, dan hij opbragt. Nu had de natuur zelve een
einde gemaakt aan den strijd van belangen, maar tot niemands bate. De Vlaamsche
koopman
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vond dezen weg gesloten, maar de tol was naar Dordt verplaatst en Geervliet, dat er
eenige welvaart aan te danken had gehad, daalde af tot een onbeduidend landstadje,
straks tot een dorp, dat zijn wallen en poorten verloor en slechts in zijn kerk en zijn
raadhuis eenige herinneringen aan zijn vroeger aanzien behouden heeft. Het land in
den omtrek is vruchtbaar en het dorp heeft dan ook goede huizen en groote hofsteden,
maar het zou daarom geen bijzondere aanspraak maken op een bezoek, evenmin als
het naburige A b b e n b r o e k , dat daarginds op korten afstand zijn torenspits boven
het houtgewas vertoont en evenzeer een nette en welvarende plaats is. Zulke dorpen
zijn gelukkig in ons vaderland zóó talrijk, dat het overbodig mag worden genoemd,
om die reden alleen onze zwerftogten derwaarts uit te strekken. Geervliet heeft echter
voor onze geschiedenis eenig belang gehad en zijn kerkgebouw bewaart de tombe
van een' edelman van hoogen rang en grooten naam. Heer N i c o l a a s v a n P u t t e n
ligt er begraven met zijn gemalin, A l e i d v a n S t r i j e n .
Geervliet was de hoofdplaats der uitgestrekte en aanzienlijke heerlijkheid P u t t e n ,
die van groote wateren - als de O u d e M a a s , de B o r n i s s e , de W i e d e l e en
het H a r i n g v l i e t - doorsneden, herhaaldelijk door geweldige overstroomingen
geteisterd, evenmin als die van Voorne een zamenhangend geheel uitmaakte. Van
Geervliet liep zij Oostwaarts tot Ridderkerk, Zuidwaarts over Middelharnis tot
Ooltgensplaat, terwijl ook de verdronken, door Lamoraal van Egmond herwonnen
landen, als de Beijerlanden bekend, er onder behoorden. Reeds in de eerste helft der
11de eeuw wordt een G e r r i t v a n P u t t e n genoemd, maar eerst sedert het begin
der 13de valt er meer licht op de leden van dit edel en magtig geslacht. Een drietal
Heeren, allen N i c o l a a s genoemd, treden in de gesehiedenis op. De laatste verkreeg
door zijn huwelijk met de erfdochter van W i l l e m v a n S t r i j e n ook de
belangrijke, aan zijn goederen palende heerlijkheid van dien naam. Zonen liet hij
niet na. Een zijner dochters, O d a , huwde den Heer van G a e s b e e k , en hun dochter
J e n n e bragt de heerlijkheden Putten, Strijen en Gaesbeek aan haar'

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

311
echtgenoot Z w e d e r v a n A b c o u d e , Heer van Wijk en Duurstede. Heer J a c o b
v a n G a e s b e e k , na den noodlottigen doodslag, op zijn' eenigen zoon gepleegd,
de laatste van zijn' stam, zag zich genoodzaakt, zijn heerlijkheden Putten en Strijen
in 1456 aan hertog Filips van Bourgondië af te staan, gelijk hij die van Wijk aan den
bisschop van Utrecht moest overgeven. Na zijn' dood kwam Putten aan den grave
van Charolois en sedert bleef het met de grafelijkheid vereenigd.
De kerk van Geervliet ligt op een plein, door hooge iepen beschaduwd, en is een
ruim, goed onderhouden gebouw, waarvan alleen het schip voor de godsdienstoefening
wordt gebruikt, Wij vinden daar een aantal zerken, waaronder een van den deken
J o . F a b r i , een herinnering aan het college van een' deken en tien kanunniken, in
1307 door Claas van Putten gesticht, waaraan groote voorregten waren verbonden.
Daar bij het oprigten van de nieuwe bisdommen in 1566 sommige inkomsten aan
den bisschop van Haarlem waren toegekend, kwamen de Geervlietsche kanunniken
in verzet. 't Gevolg was, dat het kapittel in 1571 naar Haarlem werd verplaatst.
Het koor der kerk, door een' muur van het schip gescheiden, is een groote, holle
ruimte, tot bergplaats van allerlei rommel gebruikt. Achter een' stapel schoolbanken
ontdekken wij een nis en in die nis staat de oude, geschonden, maar nog altijd
merkwaardige tombe. Naar het schijnt heeft zij vroeger elders gestaan, zoodat zij
van alle zijden zigtbaar was. Zij is van blaauwen steen, aan de voorzijde met tien
kleine kolommen en Gothische ornamenten versierd en draagt twee zerksteenen van
ongelijke grootte. Daarop liggen onder Gothische baldequins twee levensgroote
beelden, die de handen verloren hebben, maar overigens vrij goed zijn bewaard. De
man is bekleed met een maliënpantser, waarover een wapenrok is geplooid. Het
hoofd is ontbloot, aan den linkerarm hangt het schild en in een' breeden gordelriem
steekt het gebroken zwaard. De vrouw heeft het hoofd bedekt met een kap, die een
deel der muts laat zien en is overigens in een lang gewaad gehuld. De aangezigten
en de handen
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van den man, die naast het beeld lagen, waren, volgens het door v a n W i j n in 1775
ingesteld onderzoek, van witten steen en evenals de haren, wangen en lippen, met
natuurlijke kleuren geverwd geweest. De opschriften waren destijds reeds slechts
ten deele leesbaar, maar toch genoeg, om de tombe te doen kennen als opgerigt ter
gedachtenis van N i c o l a a s v a n P u t t e n , in 1311 gestorven, en van A l e i d
v a n S t r i j e n , overleden in 1316. Het komt ons voor, dat de restauratie van dit
oude kunstwerk zonder al te veel bezwaar zou kunnen geschieden. Betrekkelijk heeft
het nog weinig geleden. En het zou het ten volle verdienen als een werk uit een' tijd,
waaruit in ons vaderland slechts weinig gedenkteekenen zijn overgebleven. Het zou
't niet minder waard zijn om de wille van den man, wiens beeldtenis zij bewaart, den wakkeren verdediger van Dordrecht tegen Vlaamsche en Brabantsche
legermagten, die, met W i t t e v a n H a e m s t e d e , in 1304 Holland heeft gered.
Niet ver van de kerk lag eertijds het H o f t e P u t t e n , het oude kasteel, waar de
hooge Heeren woonden, waar later, toen Putten geen afzonderlijke Heeren meer had,
de ruwaard huisde en ook C o r n e l i s d e W i t t in die betrekking zijn verblijf hield.
't Was een groot, breed gebouw, met het front naar de Zuidzijde van de kerk gekeerd,
met hooge daken en een' achtkantigen toren aan den N.O. hoek. Nevengebouwen en
zware muren, door hoektorens beschermd, omsloten achter het hoofdgebouw een
ruim, met boomen beplant binnenplein. In den loop der eeuwen belangrijk veranderd
en bij gedeelten vernieuwd, was het huis, zooals het nog in 1820 in bewoonbaren
staat werd verkocht, een overblijfsel van het zeker nog veel grooter en sterker slot,
dat omstreeks het jaar 1316 moet zijn gesticht, maar dan wel de plaats zal hebben
ingenomen van een ander kasteel, waar de vroegere Heeren van Putten zetelden. Er
is thans geen steen meer van over. De plaats, waar het stond, is bouwland en
boomgaard en niets herinnert meer, dat daar eens het edele H o f t e P u t t e n zijn
hooge muren en sterke torens verhief.
Toen de vierschaar van den lande van Putten hier nog ge-
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spannen werd, had er bij het eindigen daarvan een bijzondere plegtigheid plaats, naar
overoud gebruik. Wanneer sommigen der ingedaagden niet verschenen waren, ging
de ruwaard, van de leenmannen en den secretaris vergezeld, met een' brandenden
fakkel naar de binnenplaats, vervolgens naar de valbrug en eindelijk naar den
kerktoren. Telkens werden de namen der afwezigen afgeroepen, met bedreiging van
de hoogste boete voor wie niet verscheen. Vervolgens werd met luider stem gevraagd,
of iemand voor de Vierschaar nog iets te doen had, en wanneer niemand sprak, dan
werd, als teeken van de geëindigde zitting, de fakkel in den hoek tusschen den toren
en de kerk geworpen. Even als het oude huis, verdween ook de zinrijke symboliek
uit onze hedendaagsche regtspleging.
Het raadhuis bij de haven houdt nog altijd de eer van Geervliet op. Daar is iets
steedsch in zijn' hoogen, dubbelen stoep en in zijn deftig front. De groote raadzaal
daar binnen heeft door zijn schilderstukken en wapenschilden eenig aanzien. 't Is
daar overigens een aardig hoekje, daar bij die oude haven, met het reusachtige rad,
dat de sluisdeuren openen en sluiten moet, met de kleurrijke daken en achtergevels,
zich spiegelend in de kalme waterkom, met de mildbloeijende vruchtboomen, overal
zoo vrolijk afstekend tegen het groen, alsof een sneeuwbui het zonnig lentelandschap
met donzen vlokken had bedekt. En als wij bij het brandspuithuisje, waar nog voor
weinig jaren de laatste der poorten - de To l p o o r t - stond, terug zien op het
vriendelijk dorp, dan nemen wij van het oude Geervliet een' aangenamen indruk
mede.
De weg naar B r i e l l e loopt over Heenvliet en de Nieuwe Sluis en is dus tot zóóver
dezelfde als wij reeds bewandeld hebben. Voorts moeten wij kiezen, of wij aan ‘de
Sluis’ de boot willen afwachten, dan of wij den togt te voet zullen voortzetten. In
het uur van aankomst zal het weinig verschil maken en het
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vooruitzigt, om nog een' geruimen tijd in de herberg te moeten vertoeven, lacht ons
te weinig aan, dan dat de keus niet zeer spoedig bepaald zou zijn. Aan de Sluis is
nog even weinig te te zien als dezen morgen en weldra zijn wij de brug over het
kanaal over, om den witten, kronkelenden grintweg op den dijk te volgen. De rivier
hebben wij op korten afstand regts. Aan de overzijde liggen de vlakke velden van
het eiland R o z e n b u r g , met enkele hofsteden en boomen; daar boven rijst de hooge
toren van M a a s s l u i s , een golvende rookwolk uit den schoorsteen eener zeeboot
wijst den loop van den Nieuwen waterweg aan en in 't verschiet schemeren de duinen
van den H o e k v a n H o l l a n d . Ter linkerhand is 't ruim en vruchtbaar polderland,
waar het jonge koren groeit, de frissche weiden groenen en enkele stukken koolzaad
hun helder geele bloesems laten schitteren. Het donkere hout van Heenvliet begrenst
voor een deel de uitgestrekte vlakte. Niet ver vóór ons ligt Z w a r t e w a a l en geestig
komen de roode daken uit tusschen de witte vruchtboomen en de grijze wilgen. 't Is
een eenvoudig, maar vrolijk en vriendelijk landschap, in rijken, reinen voorjaarsdos
en in den glans eener liefelijke lentezon. Stil is 't op het land en stil op den stroom.
De akkers zijn bewerkt en vereischen voor 't oogenblik niet veel bemoeijing van
menschenhand; de beweging op de rivier heeft sedert lang niet veel meer beteekend
en naauwelijks zien wij een zeil boven den breeden waterspiegel uitgespannen. Wel
waaijen daar boven de huizen van Zwartewaal de vlaggen van hooge scheepsmasten,
maar de vaartuigen, die ze dragen, liggen thans in de haven. De visscherslui zijn
blijkbaar te huis. Van drukte aan den weg is ook geen sprake. Toch is 't niet doodsch
of somber te midden dèr weelderige, ten nieuwen leven ontwaakte natuur, waar het
water straalt tusschen de wuivende biezen en het witte, blinkende zand van zijn
oevers, en over de velden en boomgaarden de belofte van den zomerzegen ligt. En
wat schilderachtige hoekjes zijn er aan den dijk, waartegen, als in een nest van wilde
doornhagen, de nederige huisjes liggen, over wier bemoste rieten daken de vlierstruik
zich buigt, terwijl de hooge
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wilgengroep de graauwe muren overschaduwt. Een land van dijken en polders heeft
ook zijn schoonheid!
De grintweg brengt ons midden in het dorp. Links wendt hij zich tusschen een
dubbele rij huizen af naar B r i e l s c h N i e u w l a n d . Wij zouden door de v i e r
p o l d e r s kunnen gaan en de gemeente doorkomen, die in haar welgekozen
wapenschild - een zwaard met negen penningen er nevens en den tienden op de punt
- de herinnering bewaart aan de in haar gevolgen zoo gezegende verrassing van den
Briel en aan de wakkere daad van den timmerman R o c h u s M e e u w s z o o n , die
het Nieuwlandsche sluisje open hakte en de Spaansche vendels door het water tegen
hield. Wij zouden dan echter een' grooten omweg maken en al is het land vruchtbaar
en het dorpje welvarend, iets merkwaardigs zouden wij niet ontmoeten. Wij slaan
dus regts om, eveneens tusschen de digt ineengebouwde huizenreeks der lange
dorpsstraat. Levendig is 't aan de haven. Daar liggen de loggers, slanke, kloeke
vaartuigen, die allengs meer de oude hoekers en sloepen verdrongen. Daar loopen
visschers, vrouwen en kinderen af en aan. Daar zijn stapels touwen, netten, zeilen.
Daar heerscht de eigenaardige teerlucht, die behoort bij een plaats, waar schepen
worden uitgerust. De ligging van Zwartewaal is gunstig en de visscherij brengt er
velen voorspoed.
Het dorp is rijk aan trapgeveltjes en puntgevels, hier en daar met wingerdranken
begroeid. Ook vruchtboomen zijn er overvloedig en in hun' bloeitijd dragen zij
ruimschoots tot versiering van den omtrek bij. De straat is overigens wat eng en de
huizen zijn te digt ineen gebouwd om een' onverdeeld aangenamen indruk te weeg
te brengen. 't Gelijkt meer op een stuk van een landstadje, dan op een landelijk dorp.
Geheel aan het eind, beneden den dijk, door een' breeden gordel van bloeijende
vruchtboomen omringd, ligt de kerk met een hoog koor. Dat hoogere gedeelte is
eigenlijk de oude kerk, naar men zegt, in het begin der 13de eeuw gesticht, toen zich
hier op den dijk een schamele bevolking had gevestigd. Rijk was het inkomen van
den pastoor niet. Woonde hij in de pastorie, dan trok hij 12 ponden, d.i.
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72 gulden. Woonde hij daar buiten, dan kreeg hij niet meer dan 2 pond en de koster
genoot jaarlijks 4 Rijnsche guldens. Dat was zelfs bij de veel hoogere geldswaarde
nog niet veel. In het jaar 1597 was de bevolking aanmerkelijk toegenomen en tegen
het oude kerkje werd een nieuw bedehuis gebouwd, waaraan de Staten van Holland
een glas met hun wapen voor de somma van 42 gulden schonken.
De zware toren van den Briel ligt op geen' zeer grooten afstand voor ons, wanneer
wij de dorpsstraat achter ons hebben, en wisten wij niet, hoe 't in landstreken als deze
met de wegen gelegen is, dan zouden wij meenen, dat wij de eerwaardige stad binnen
korten tijd konden bereiken. Maar de dijk heeft zijn grillige bogten, en dalen wij
straks af in de vlakte, dan wordt het niet beter. 't Is niet zeer bemoedigend, reeds lang
vooruit te zien, hoe de witte grintweg in de groene velden er wel op schijnt aangelegd,
om de stad schijnbaar te naderen en dan plotseling zoover mogelijk er van af te leiden.
De riviergezigten zijn daarbij ook verdwenen en het landschap wordt tamelijk
eentoonig. Ten laatste zijn wij toch vlak voor de wallen, de hooge, groene wallen,
met iepen beplant en door een breede gracht beschermd. Maar daarom zijn wij nog
niet in de stad. Brielle is een vesting en zoo gemakkelijk komt vriend noch vijand er
in. Weêr buigt zich de weg regtsom langs de gracht. Daar is de poort met de lange
brug. Binnen de poort gaat het weêr linksom, langs den voet van den wal en de tuinen
en boomgaarden eener achterbuurt. Eindelijk vinden wij een breede straat, en aan 't
einde daarvan een brug over een ruime binnengracht, met zware iepen omzoomd.
Wij zijn bij 't hôtel en hebben het eerste gedeelte van onzen togt volbragt.
Een geschiedenis van den Briel te leveren, ligt niet op onzen weg. A l k e m a d e
heeft reeds vrij wat geleverd, door v a n d e r S c h e l l i n g vermeerderd, en sedert
eenige jaren is de bekwame
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archivaris, Ds. H . d e J a g e r , onvermoeid bezig met het verzamelen en uitgeven
van bijdragen voor de kennis van het verledene der in vele opzigten merkwaardige
stad. Welligt vindt zijne hand de gelegenheid, den rijken schat te ordenen en te
bewerken. Wij hebben slechts rond te zien en op te merken en dat wij 't onder zijn
geleide kunnen doen, is een niet te versmaden voorregt. Enkele herinneringen aan
wat de stad heeft doorleefd kunnen ons bij het doorwandelen ten goede komen.
De tegenwoordige stad B r i e l l e is eene vereeniging van twee oude dorpen, wier
parochiekerken op korten afstand van elkander lagen. De naam h e t M a a r l a n d ,
nog door een deel der stad gedragen, bewaart de herinnering aan een der beiden, dat
voor de geschiedenis weinig belangrijks heeft, maar in de letterkundige wereld bekend
is als de plaats, waar de voortreffelijke middelnederlandsche dichter J a c o b v a n
M a e r l a n t eenige jaren als koster heeft gewoond. Zijn gedicht M e r l i j n , door
Dr. v a n V l o t e n naar het tot dusver ontoegankelijk geachte Steinfortsche
handschrift in 1880 uitgegeven, heeft hij hier omstreeks 1261 vervaardigd en
opgedragen aan Heer Aelbrecht van Voorne. Verloor hij later zijn ambt, naar het
schijnt omdat hij voor groote Heeren niet diep genoeg buigen wilde, en keerde hij
naar zijn vermoedelijke geboorteplaats D a m m e terug, zijn oude Hollandsche
vrienden was hij daarom niet vergeten. Zijn ‘juweelken’ D e r N a t u r e n B l o e m e
droeg hij op aan Heer Nicolaas van Cats. Was er, even na het midden der 13de eeuw,
te Maarland een koster, dan moet er ook een kerk zijn geweest, al blijkt eerst uit een'
koopbrief van 1331 het bestaan der St. Pieterskerk aldaar. Onder de getuigen van
Hugo van Voorne, in een oorkonde van 1230, komen B., H. en H. van Maerlant
voor.1 Hugh en Joh.

1

Althans bij v a n A l k e m a d e , 2de Deel, bl. 2. Va n d e n B e r g h , Oorkondenboek I
324, noemt alleen B. de Marland.
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de Maerlant waren in 1246 getuigen van Nicolaas van Putten. De haven van den
Briel behoorde tot deze parochie. Zij wordt nog in 1394 door Aelbrecht van Beijeren
‘onse haven te Maerlant’ genoemd.
Het andere dorp heette van ouds B r i e l l e . Hendrik van Voorne vaardigde er in
1257 een oorkonde uit. Hij had er dus vermoedelijk een herberg, al was de zetel van
zijn geslacht de burgt te Oostvoorne. In 1280 is er sprake van O u d e n B r i e l l e ,
toen Aelbrecht van Voorne aan de kerk en den H. geest (het gasthuis) te Brielle
vergunde, aldaar twee ‘viere berghen’ - vuurbakens - te plaatsen en er de inkomsten
van te genieten. Het schijnt dus, dat een ouder dorp meer aan zee gelegen heeft en
later wat meer landwaarts in werd gebouwd. In hetzelfde jaar kregen Brielles inwoners
tolvrijheid van graaf Floris V, op voorwaarde dat zij hem, zoo vaak het noodig was,
met een kogge over de Maas zouden voeren. De plaats moet destijds dus handel
gedreven hebben. Heer Aelbrecht had het voor ‘zijne mannen van den Briel’ verzocht
en zijn vrouw, de schoone Catharina van Durbuy, een bloedverwante en bijzondere
vriendin van den graaf, had er door haar voorbede geen kwaad aan gedaan. Ook
koning Eduard van Engeland begunstigde hen, op grond van de hem betoonde
genegenheid. Hij bepaalde in 1285, dat geen koopman van daar noch zijn erfgenamen
om vreemde schuld binnen zijn rijk in arrest genomen mogten worden. Dat getuigt
van niet onbelangrijken handel op Engeland. Bezat het dorp reeds in 1280 een H.
Geesthuis, de priester Hendrik van Cats stichtte er in 1293 een hospitaal. De plaats
had destijds blijkbaar reeds eenige beteekenis, maar een stad was zij nog niet. In
1306 werd het schot - het aandeel in de belasting - ‘ten oorbaar onser stede en onser
goeder lieden van den Briele’ door Gerard van Voorne bepaald op 26 pond Hollandsch
en 7 schellingen. Wordt de plaats er een stad genoemd, haar inwoners waren nog
‘goede lieden’, geheel aan hun' Heer onderworpen en zonder aandeel aan het bestuur.
In 1321 werden zij ‘poorters’ genoemd en in 1330 gaf dezelfde Heer Gerard de zoo
hoog gewaardeerde stads-
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regten. De breede en diepe rivierarm, die langs haar muren stroomde - diep en breed
genoeg, om in Julij 1354 het tooneel van een' ernstigen scheepsstrijd te zijn - deed
scheepvaart en visscherij, met de daaraan verbonden bedrijven en neringen, bloeijen.
Maar ook de rampen bleven niet uit. De Elect van Luik, Jan van Beijeren, nam haar
in 1417 in en in zijn' strijd met Jacoba had zij veel te lijden. In 1471 werd zij door
als kooplieden vermomde zeeroovers verrast, maar door haar kloeke houding gelukkig
voor plundering bewaard. Iets meer dan 100 jaar later werd zij door de watergeuzen
genomen. LIBERTATIS PRIMITIAE, - d e e e r s t e l i n g e n d e r v r i j h e i d - is nog
het fiere devies van haar wapenschild, het opschrift boven haar stadhuis. De bevolking
zelve had ‘den triomf der piraten’ niet met onverdeelde blijdschap begroet, al vond
de Hervorming er talrijke aanhangers en al leden de burgers geen schade aan lijf en
goed. En treurig blijft het, al is het ook te verklaren dat barbaarschheid en verbittering
de goede zaak, door den gruwelijken moord op de ‘Gorkomsche martelaren’ gepleegd,
ontheiligde. Vele gevlugte edelen en burgers vonden er een wijkplaats. Prins Willem
sloot hier in 1575 zijn huwelijk met Charlotte van Bourbon. Maar ook allerlei geboefte
stroomde er heen en stroopte in den omtrek. Vergeefs beproefde de Spanjaard in
1579 de stad onder de gehoorzaamheid aan den koning terug te brengen, maar van
1585 tot 1616 was zij aan Engeland verpand. In het noodlottig jaar 1672 werd het
gevaar voor een landing der Fransche en Engelsche vloten gelukkig afgewend en in
1813 was Brielle de eerste stad, die zonder hulp van buiten zich van de Fransche
overheersching vrij maakte. De loop der gebeurtenissen bragt niet mede, dat zij later
een belangrijke rol vervulde. De moed van haar inwoners en de sterkte van haar
wallen werd niet meer beproefd. De dagen van haar' bloei zijn lang voorbij, maar 't
is nog een nette, niet onwelvarende stad, die niet den indruk geeft van verlatenheid
en verval.
Het meest zou de omtrek van de groote kerk dien pijnlijken indruk te weeg brengen.
Elders zijn het lange grachten en straten, waar de huizen aaneengesloten staan. Weinig
woningen zijn onbe-
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woond, de meesten zijn goed onderhouden, niet onaanzienlijk is het getal groote,
deftige gevels. Lange tuinmuren, uitgestrekte moeshoven en boomgaarden midden
in de stad, - verdachte teekenen van voormalige grootheid, - vinden wij hier niet.
Alleen bij de kerk, die tamelijk in een' uithoek gebouwd is, worden zij aangetroffen.
Dit gedeelte was trouwens nooit digt bebouwd. Daar lagen van ouds eenige kloosters
met hun terreinen. Dat van S t . C a t h a r i n a , in den geweldigen brand van 1548,
die binnen zijn muren uitbrak, ten deele vernield, sedert herbouwd, in 1572
geplunderd, later tot woning voor de Engelsche gouverneurs en de bevelhebbers der
Staatsche bezetting ingerigt, is geheel verdwenen. Alleen een klein huisje, dat er toe
behoorde, draagt nog den naam van het C o m m a n d e u r s h o f . Van het
B r i g i t t e n k l o o s t e r is nog een antiek tuinpoortje over. Van de kloosters der
Cellebroeders en der Broodzusters is niets meer te vinden. De plaats er van is ten
deele door straten, ten deele door kleine huisjes ingenomen. Hier zijn de roode daken
en witte muren der nederige achterbuurt half achter bloeijende vruchtboomen
verborgen. De hooge iepen rondom de kerk en de digte klimop, die een gedeelte van
haar grijze steenen bedekt, vormen daarmede een schilderachtig geheel, maar wij
zouden ons hier in een doode stad verplaatst achten, waar 't geboomte de menschelijke
woningen had vervangen. Tot voor weinig jaren was ook het ruime, niet ver van daar
gelegen veld, waar tot 1814 de S t . P i e t e r s k e r k van Maarland stond, woest en
ledig. Thans is 't een fraai en vriendelijk gedeelte der stad. Daar is een frisch plantsoen
met grasperken, heesters en bloemen. Daar prijkt het schoone, zij het dan ook voor
een monument wat al te kleine beeld, door J . P h . K o e l m a n ontworpen, de
veelbesproken ‘nymph’, in 1872 op het derde eeuwfeest van Brielles verovering
onthuld. Daar liggen de eenvoudig nette, grootendeels op kosten van Mr.
A l e x a n d e r Ve r H u e l l in renaissancestijl gebouwde huisjes voor de oude
pikbroeken, die er een' kalmen levensavond kunnen doorbrengen, tenzij de dood van
moeder de vrouw hen meedoogenloos uit hun ‘asyl’ verdrijft. Want alleen gehuwden
mogen er wonen en de
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stad is juist niet bijzonder ingenomen met de eer, van binnen haar muren het
toevlugtsoord voor zeelieden te herbergen, met de kans 't getal harer armlastigen niet
onbelangrijk te zien toenemen door de hoogbejaarde weduwnaars en weduwen, wien
't asyl verder geen verblijfplaats aanbiedt. Het gesticht draagt intusschen niet weinig
bij tot versiering van de stad en vooral het middengebouw, waar de directeur woont
en het bestuur zijn vergaderzaal heeft, is goed van stijl en fraai van vorm.
Oude geveltjes zijn in den Briel niet zeldzaam en gevelsteenen worden er nog in
tamelijk grooten getale aangetroffen. Er zijn er bij, goed bewerkt en goed bewaard;
anderen zijn van weinig kunstwaarde of door de kwast bedorven. Een reusachtig
groote, in den gevel van het ‘geuzengesticht’ gemetseld, is van jonge dagteekening.
Min of meer historische herinneringen zijn verbonden aan ‘'t h o o f t v a n d e
M a e r e l a n t ,’ 1611, thans een menschenhoofd - hebben wij bij dien naam aan een
havenhoofd te denken? Van het grijs verleden spreekt de uitvoerig bearbeide steen
met voorstellingen van kranken en verminkten en met het onderschrift:
Ao 1293 BIJ H. VAN KATS GEFUNDEERT DAARNA IN 12 JAAR TIJDS 2 MAAL
DOOR BRAND GERASEERT.
Dit geldt het gasthuis op het Z u i d e i n d e , een ouderwetsch gebouw, een stichting
van den priester Hendrik van Cats. Andere steenen verhalen van Brielsche nering en
bedrijf.
Indeen coopvaerder
lezen wij onder de afbeelding van een schip. Ginds vinden wij een haringbuis van
1607. Elders:
Dit is in de koremaet.
Een fraaije steen met wapen, opgevouwen laken en droogscheerdersschaar van 1612
draagt den naam:
't G o u d e l a k e n .
Geestige gekleurde beeldjes, passer, winkelhaak, hamer en troffel vertegenwoordigen
de bouwmeesters; het huis van den metselaar wordt door zijn gereedschap
aangewezen. Grutmolen en bekranste os duiden op grutter en slagter; een aardige
steen met school-
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meester, plak, boeken, kinders en hondje, op den onderwijzer der jeugd. Andere
steenen vermelden, met of zonder afbeelding, den naam van het huis - d e
S a m a r i t a a n , ' t g e k r o o n d h e r t , - soms ook zijn' lof:
Winthont is myn naem,
Dit huys is bequaem

Gapende leeuwenkoppen versieren antieke gevels op het Maarland uit het jaar 1612
en in hetzelfde jaar plaatste iemand, vermoedelijk een visscher, boven de afbeelding
van een' visch het versje:
Door den raet van den engel
Tr o c k To b i a s o m h o g e
Zonder neth ofte hengel
Greep hij den visch op drooghe.

Ook kunstig gesmeede muurankers zijn hier en daar gespaard. Een en ander geeft
aan den Briel het aantrekkelijke voorkomen eener oude stad, en de hooge iepen langs
de breede grachten en binnenhavens maken haar rijk aan die vriendelijke
stadsgezigten, die de vreemdeling zoo hoog waardeert. 't Is daarbij echter niet
onverschillig, of het eb of vloed is. Bij laag water loopen de havens nagenoeg droog
en als de schuiten vastzitten op den glimmenden bodem, de steile walkanten hoog
oprijzen boven de klei, de klapbruggen slechts diepe afgronden overspannen, dan
verliest het tafereel niet weinig van zijn bekoorlijkheid.
Een' eigenaardigen gevel heeft den Briel sedert eenige jaren verloren. Het oude
weeshuis, door Merula gesticht, is van voren gansch gemoderniseerd. 't Is nu met
zijn pleister en zijn groote vensters, zijn ijzeren hek en plantsoen, zeker vrolijker,
maar met zijn kruisramen, zijn hoog dak, zijn viertal trapgevels, zijn' voormuur en
zijn' ranken toren vertoonde 't zich vrij wat schilderachtiger. Vóór de laatste
vernieuwing was echter de toren reeds gesloopt en had een platte lijst de trapgevels
vervangen. In zijn ouden toestand was het huis dus reeds niet meer. Beter is het
inwendige bewaard gebleven, althans de groote ouderwetsche vesti-
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bule met den zwaren eikenhouten trap draagt heugenis van menig geslacht, dat hier
opgroeide, door de liefderijke zorg van den vromen priester verpleegd. Zijn afbeeldsel
versiert nog de ruime regentenkamer en met eerbied bewaart men het uitvoerige, met
vaste hand geschreven stuk, zijn' uitersten wil omtrent de zes armenhuisjes en het
weeshuis, door den 70jarigen grijsaard der stad geschonken in het jaar 1552, weinig
maanden voor dat zijn lange en harde gevangenis begon. 't Gesticht is rijk gegoed,
ruim en luchtig. De weezen hebben 't er goed en wel hebben de velen, die er in den
loop van meer dan 300 jaren eenige vergoeding voor 't verloren ouderhuis vonden,
de nagedachtenis van M e r u l a met regt in eere gehouden, ook door de jaarlijksche
herinnering van zijn' sterfdag, 26 Julij 1557.
Het weeshuis ligt digt bij de groote kerk. Dit is een zwaar gebouw, voor kruiskerk
aangelegd, maar waaraan het koor ontbreekt. 't Voornaamste sieraad is het marmeren
praalgraf van den luit.-admiraal F i l i p s v a n A l m o n d e , in 1646 in den Briel
geboren, in 1711 op zijn hofstede H a e n w i j k bij Oegstgeest gestorven. Sarcofaag
en grafnaald, de zinnebeelden van den krijg en van de zee, het wapenschild met het
volle wapen van S t r i j e n , door de Almondes als de eenig overgebleven
afstammelingen in de regte lijn uit dat oude en edele huis gevoerd, de plaat, die met
gulden letteren naam en daden van den zeeheld vermeldt, een en ander van
verschillende marmersoorten kunstig bewerkt, dat alles vormt een waardig
gedenkteeken voor den wakkeren vlootvoogd, wien zijn neven Pieter en Willem van
Almonde 't hebben opgerigt. Had niet de gewoonte in de Vereenigde Gewesten het
meêgebragt, dat alleen voor wie in den strijd waren gevallen op landskosten een
grafteeken werd gesticht, die eere zou den man niet zijn ontgaan, die vijftig jaar lang
als krijgsman en als mensch aller hoogachting gewonnen had.
De aanzienlijke familie van L e y d e n v a n L e e u w e n had er in een der
zijkapellen een deftige grafstede en onder de zerken verdient vooral die van
M a t t h i j s W i t t e , met het jaartal 1482, om haar' eigenaardigen kruisvorm de
aandacht.
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Van de talrijke kloosters, eertijds binnen de stadsmuren te vinden, bleef alleen van
dat van Ste Clara iets gespaard. Bij den grooten brand van 1548 was het geheel
verwoest en eerst in 1563 was de kerk hersteld, om reeds in 1568 door de
beeld-stormers geplunderd te worden. In 1573 werd het gebouw tot leprozenhuis
ingerigt, in 1581 tot een schuttersdoelen, sedert het begin dezer eeuw achtereenvolgens
tot magazijn van krijgsbehoeften, hospitaal en kazerne. Thans huizen er de torpedisten.
Grootendeels zijn de gebouwen nieuw, ruim en goed ingerigt. De kerk is een
recreatiezaal geworden. Met billijken trots wijst men er het fraaije orchestrion, door
de manschappen bekostigd, en hoe de gewijde plaats ook van karakter veranderd is,
- van kerk tot cantine - als een zegen mag het voor den soldaat worden beschouwd,
wanneer hij een uitspanningsplaats heeft als deze, waar hij de behoefte aan verpoozing
en gezelligheid kan bevredigen. Dat houdt de jonge luî van veel kwaad terug. Niet
ontwijd is de plek, waar onschuldig genoegen gesmaakt en schuldige uitspatting
voorkomen wordt. Dat het een kerk is geweest, is aan de zaal niet meer te zien. Eerst
als wij tot den zolder daarboven zijn opgestegen, vinden wij in de betimmering van
de kap nog de bewijzen van haar vroegere bestemming.
Wat er van het daglicht nog rest besteden wij tot het doorwandelen van het stadhuis,
dat in 1792 gebouwd werd en in stijl en inrigting de kenmerken van dien tijd vertoont.
Het staat op een punt, waar vier hoofdstraten zamenkomen en hier werd den 1sten
Dec. 1813 scherp gevochten tot bevrijding van de stad. Het vuur der burgers besliste
den strijd en nog berust op 't stadhuis het pistool, den Franschen bevelhebber
ontnomen, terwijl op den ruimen zolder een groote kist vol assignaten staat, als de
droevige herinnering aan die donkere dagen van achteruitgang en verarming. In de
nette raadzaal verdient vooral een fraai gebeeldhouwde kast onze opmerkzaamheid.
Zij bevat het rijke en uitstekend geordende archief, en door de goede zorgen van den
archivaris, Ds. H . d e J a g e r , zijn 't geen doode schatten, die daar sluimeren. Werd
ook door van Alkemade, van der
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Schelling en van Wijn reeds veel daaruit aan het licht gebragt, bij voortduring levert
het kostbare bijdragen voor de kennis van maatschappelijke en kerkelijke toestanden
uit vorige eeuwen. En als inmiddels de avond is gedaald, hebben wij in de smaakvol
gemeubelde en gezellig verlichte voorzaal gelegenheid, de merkwaardige verzameling
van historieprenten en werken van den graveur H o u b r a k e n te leeren kennen, door
onzen A l e x a n d e r Ve r H u e l l der geuzenstad geschonken. 't Is een kostbare
bezitting, waard te worden bewaard in de schoone kast, die haar huisvest, en veel
langer tijd, dan ter onzer beschikking stond, zou besteed kunnen worden aan een
naauwgezette beschouwing der talrijke, deels hoogst zeldzame platen en portretten.
Slechts noode bepalen wij ons bij een al te vlugtig overzigt. En evenzeer kunnen wij
niet dan een' enkelen blik wijden aan de belangrijke, nagenoeg volledige collectie
van alles, wat in het jaar 1872 betreffende de verrassing van den Briel en de
feestviering in den lande in het licht is verschenen. De avonden in 't begin der
Meimaand zijn niet kort, maar te kort is ons deze, waarin zooveel ons te zien wordt
gegeven, ten besluite van een' dag, die een' rijkdom van afwisselende tooneelen ons
oog en een' schat van herinneringen onzen geest deed voorbijgaan.
Wij hebben op het eiland nog enkele schoone landschappen en belangrijke plaatsen
te zien. Dus vroeg op en vroeg uit.
't Is jammer voor de Brielenaren, dat de wegen in den omtrek der stad zoo wanhopig
vlak en kaal zijn. Bij O o s t v o o r n e en R o k a n j e zijn 't heerlijke duinlandschappen,
- maar eer men er is! Of als men, na er volop genoten te hebben, naar stad terug moet!
De vrienden en vriendinnen der natuur, zooals er velen binnen haar wallen worden
gevonden, getroosten zich wakker de lange togten over de eentoonige, schaduwlooze
grintwegen, om de wille van de liefelijke oorden, waarheen zij leiden. Men is er ook
aan gewend en heengaande hebben de wandelaars
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de blinkende duintoppen en de donkere boomgroepen van het land der belofte
bemoedigend voor zich. En op de huisreis, - als de zomeravond met zijn' vrede op
de velden rust, als de gloeijende tinten van den hemel weerspiegelen in sloot en vliet,
als de maan de onafzienbare vlakte met wazigen zilverglans overgiet, dan is het
overal schoon.
Wij gaan de Z u i d p o o r t uit. De kapel met zijn beide torens daar ginds herinnert
aan de plaats, waar eens het vermaarde S t . E l i s a b e t h s k l o o s t e r te R u g g e
stond. Thans laten wij haar ter zijde liggen; straks, als wij stadwaarts keeren, kunnen
wij haar bezoeken. Van het oude leprozenhuis met de S t . J o r i s kapel, tot 1572 in
gebruik, en van het nonnenklooster van S t . A n d r i e s , in 1582 tot ziekenhuis
vertimmerd, is sedert lang niets meer te zien in de weilanden buiten de poort. Tusschen
groote weiden en uitgestrekte bouwvelden loopt de grintweg in een goed uur naar
Oostvoorne. Er staan een paar kapitale hofsteden, waarvan eene als d e
P r i n s e n s t e ê bekend is; overigens is er weinig afwisseling en niet zonder genoegen
zien wij de duinen en bosschen, die wij reeds terstond bij 't verlaten van de stad in
't gezigt hadden, al nader en nader komen. Bij Oostvoorne is 't inderdaad een
landschap, dat wel de wandeling waard is. Het dorpje ligt wat ter zijde, midden in
het hooge hout. De golvende zandheuvels, deels met struikgewas en kort gras
begroeid, deels met blanke toppen afstekend tegen de blaauwe lucht, rijzen en dalen
met sierlijke lijnen achter den breeden boschgordel. Voor ons opent zich een groene
laan, waarin het zonlicht speelt. In de open ruimte, tusschen dit prachtig lijstwerk
gevat, rijst op een met hagen ingesloten weide een eenzame heuvel. Die hoogte droeg
eens de zware muren en sterke torens van den burgt te O o s t v o o r n e . In de vorige
eeuw zag men er nog de groote muurbrokken, die, hoe ook geschonden en
onzamenhangend, den vorm en de inrigting van den ouden burgt genoegzaam lieten
onderscheiden. Op den top stond het gewelfde hoofdgebouw, waarschijnlijk
onderkelderd en waarvan het plat vermoedelijk oudtijds van kanteelen voorzien was.
Iets lager liep de colossale ring-
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muur, met torens en poorten. Aan den voet van den heuvel, in de weide, was h e t
H o f gebouwd, de gewone verblijfplaats van den Heer van Voorne, want de burgt
schijnt alleen ter verdediging, niet ter bewoning bestemd te zijn geweest. Daar lag
ook de slotkapel en het geheele terrein was ingesloten door een' muur met
onderscheidene ingangen. Onder de hoofdpoort, dan met groen en bloemen versierd,
deed de baljuw van Voorne den eed aan de leenmannen. Wat zou het fraaije landschap
winnen, wanneer nog de trotsche puinhoopen als weleer den heuvel kroonden en
omringden. Hoeveel aantrekkelijker zou nog het bezoek aan het vriendelijke lustoord
zijn, als wij met eigen oogen die gemetselde galerijen, die poortgewelven, die
torenkamers, dien statigen koepel van den grijzen burgt konden aanschouwen. En
wat had welligt de kennis van onze oude bouw- en versterkingskunst vermeerderd
geworden, als deze overblijfselen, die ten deele waarschijnlijk uit de 12de eeuw
dagteekenden, niet onbarmhartig waren gesloopt.
Vooralsnog laten wij het dorp ter zijde. Langs het zandspoor in de groene, zonnige
laan, voorbij de buitenplaats met haar zwitsersch huis, haar groote serres, haar boschen waterpartijen, tusschen bloeijende hagen, weelderig hakhout, wilde boomgroepen,
stralend in het licht van den voorjaarsmorgen, gaan wij naar de duinen, naar het
strand, naar de zee. De dorre streek mager grasland, waar enkele runderen hun schamel
voedsel zoeken, ligt achter ons. Wat heerlijk uitzigt bij den steenen koepel, in 1743
door het dijkbestuur gesticht! Als het achtbaar college hier zamenkomt, zou er dan
geen gevaar zijn, dat de aandacht werd afgeleid van de overleggingen, zoo gewigtig
toch, omdat zij te doen hebben met den nimmer rustenden vijand, terwijl vlak bij
Oost-Voorne de duinenreeks een eind weegs is afgebroken en moest worden
beschermd door een' dijk, dien wij zijn' hoogen, breeden kruin met de door de natuur
opgeworpen verdedigingsmiddelen zien vereenigen? En wanneer andere vereenigingen
er hun vergaderingen houden, zal er lust zijn voor discussie, als alles roept: n a a r
b u i t e n ! Maar voor buitenpartijen is het hier uitnemend
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geschikt, mits men het noodige meebrengt. Bij den boer aan den voet van het duin
kan gestald worden, en wat genotrijke dag kan oud en jong hier doorbrengen! Daar
voor ons ligt de zee, thans zoo rustig als een meer. Daar ginds mondt de Maas er in
uit en rijst het oude steenen vuurbaken op. Over de punt van Rozenburg verheft zich
de toren van Maassluis en golft de rook der stoomers in het kanaal door den Hoek
van Holland. Visschersscheepjes zeilen op den grooten waterspiegel en de meeuwen
scheren er om heen in hun ijverige jagt. Beneden ons strekt het vlakke, zandige strand
zich uit, waarop de golfjes breken. Landwaarts in weidt het oog over het wilde
duinlandschap, over de donkere bosschen aan den zoom der heuvelrij, over het
vruchtbare eiland met zijn akkers en weiden, hier en daar van lange lanen doorsneden,
met hofsteden bezaaid, met den zwaren toren van Brielle in den krans zijner
iepenwallen. En hoe opwekkend is het aan het strand, als wij het rulle zandpad
tusschen de spichtige helmplanten zijn afgedaald. De frissche zeewind strijkt er langs,
als majestueuze muziek klinkt het geruisch der branding, als metaal blinkt de ruime
watervlakte, aan de zijde waar wij staan door de golvende duinhellingen begrensd,
ginds door de lage, flaauwgeteekende kustlijn omzoomd, daar in onafzienbare verte
zich uitstrekkend. De magtige is in rust, maar ook in die rust ontzagwekkend.
Het dorpje Oostvoorne is klein. De meeste huizen zijn geschaard rondom het met
iepen beplante kerkplein. Met de lanen er om heen, waartegen de witte huisjes, de
roode daken, de bruingeele hooischelven, de bloeijende vruchtboomen vriendelijk
afsteken, vormt het echter een bekoorlijk geheel. En een niet gering sieraad dankt
het aan het landgoed M i l d e n b u r g , met zijn prachtig bosch en zijn welig begroeid
duin. 't Behoort den heer G . F. L e t t e , burgemeester van den Briel en tevens van
Oostvoorne. Op het groote grasperk voor het huis getuigt een fraai bewerkt
Ceresbeeld, hem in 1875 op het feest zijner 25 jarige ambtsbediening geschonken,
van de liefde en achting der gemeentenaren. Hoe digt ook bij zee, het hout wast er
krachtig. Forsch

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

329
en gaaf zijn de beuken en populieren bij het huis, de linden er achter, de boomen in
de lange, breede laan, die op de duinen aanloopt en de vereeniging van landelijke
schoonheid met heerlijke zeegezigten maakt dezen uitgestrekten lusthof tot een zeer
te waardeeren zomerverblijf.
Ook de kerk is bezienswaardig om de geschilderde ramen, die met tal van
wapenschilden prijken. 't Was in de 17de en 18de eeuw een goede tijd voor de
glasschilders, al was de kunst niet meer op de hoogte, waarop zij in den tijd der
Crabeths had gestaan. Op de ruiten van kasteelen, burgerhuizen, boerenwoningen
werden blazoenen gemaald en geen kerk werd gebouwd of vernieuwd, waaraan geen
ambachtsheer, predikant en kerkvoogd een glas gaf, zoo stadhouder of
regenten-college 't al niet goedgunstig deed. Oostvoornes bedehuis, in 1612 door
brand verwoest en eerst langzamerhand geheel hersteld, ontving in 1744 en -46 zijn
glazen van den toenmaligen ambachtsheer v a n L e i j d e n v a n L e e u w e n en
van de dorpsmagistraten, die allen een wapen voerden, al was het een weiland met
koeijen en slooten, of een boerderij met hooiberg, of een visscher met een' hengel
aan den waterkant, alles ‘in natuurlijke kleur.’ Tot herbouw van den toren, die met
een' fraaijen bol op de spits prijkt, gaven de Staten van Holland 1500 gulden, omdat
hij een baken in zee was.
Dwars door de duinen naar R o k a n j e is 't een vrij lange, maar niet onaangename
wandeling. Wij houden achter den rijweg, die ons meer van het land te zien geeft en
door zijn' rijkdom aan hout, althans voor een groot gedeelte, een' aangenamen indruk
maakt. Daar waren eertijds vrij wat buitens bij Oostvoorne, waarvan thans de huizen
gesloopt, maar de plantsoenen gespaard werden. Ruime veldgezigten wisselen wilde
boschpartijen en uitgewaaide boomgroepen af. De duinzoom blijft op korten afstand
en breede zandsporen verliezen zich in het digte kreupelhout, of onder hooge
loofgewelven. Een enkel buiten, K o o i z i g t , is nog aan de verlatenheid niet prijs
gegeven en wat dieper landwaarts in ligt het uitgestrekte bosch van 't R a v e n h o r s t ,
een overblijfsel uit den tijd, toen alles hier bosch was. Min aangename
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herinneringen zijn verbonden aan de woeste, heuvelachtige, digtbegroeide plek
nevens den grintweg, die den onheilspellenden naam van het M o o r d e n a a r s b o s c h
draagt. Een rooverbende moet er in der tijd gehuisd hebben, tot schrik van den omtrek.
Allengs wijken wij verder van de duinen af en verliezen wij het hout. Wij komen
weêr in het vlakke polderland en onze weg leidt ons weêr over een' dijk. Toch is de
landstreek niet eentoonig, en naderen wij R o k a n j e , dan hebben wij geruimen tijd
het gezigt op een meertje, dat te midden der bouwvelden glinstert, terwijl ook de
duinzoom nog, al is 't van verre, zijn fraaije lijnen vertoont. Vooral om dat meertje
is 't ons te doen. Maar al zien wij 't, wij zijn nog niet aan zijn' oever. De weg blijft
op eenigen afstand en 't zou ons niet baten, al staken wij het land door, om zijn met
biezen begroeide kanten te bereiken. Wij moeten geduld oefenen, tot wij in het dorp
zijn. Eindelijk komen wij in Rokanje.
Daar is weinig te zien, en was er vroeger gelegenheid, op het meer te komen, thans
bestaat die niet meer. Wij moeten nog verder, naar den mulder, die heeft misschien
nog een schuit. En de mulder heeft een schuit. Eerst gaan wij door den grooten tuin
den eendenvijver over; eindelijk vinden wij het schuitenhuisje en een' knecht, die
ons roeijen zal. 't Gaat door smalle en ondiepe kreeken tusschen hooge biezen en
met moeite worstelen wij door de waterplanten heen. Zie eens, hoe de stengels van
het riet, zoover het water reikt, met een helderwitte korst zijn omzet. Ook elders in
den omtrek merkten wij het in de slooten op, maar hier is 't bijzonder sterk. Biezen
en nogmaals biezen, een paradijs voor watervogels, - smalle openingen daar tusschen,
- 't is een vreemd en eenzaam oord! Het water van dit meertje, d e Wa a l genoemd
en naar men meent een oude arm van de Maas, heeft een versteenende kracht. Zeelt
en snoek kan er tegen, brasem sterft er. In een afgelegen hoekje houden wij stil. De
boot schuurt over iets hards, de riem stuit op steenen. Onze roeijer haalt eenige groote
brokken grijzen, poreuzen steen op. Dit is de merkwaardige ‘rots’, die zich onder de
oppervlakte van het water vormt. In de lucht verteert de kalkachtige stof en slechts
bij zeer lagen water-
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stand is de top der steenmassa een' korten tijd te zien. Men schrijft het eigenaardige
en in ons vaderland welligt eenige verschijnsel, dat wij hier aantreffen, aan de
aanwezigheid van rivierspons en koolzure kalk toe. De kalk zet zich om de spons en
vormt aldus de versteeningen. Dit geschiedt echter alleen op deze plek. Elders in het
meer wordt wel het omkorste riet, maar geen opeenhooping van steenen als deze
gevonden. Opmerkelijk is het ook, dat eerst in de laatste helft der 17de eeuw de rots
zich is beginnen te vormen, wanneer ten minste de berigten, die v a n d e r
S c h e l l i n g daaromtrent had ontvangen, juist waren. Of zou zij toen eerst zooveel
zijn ‘gegroeid’, dat zij de aandacht trok?
De togt naar het meer eischte een' grooten omweg, en op zich zelf zou de onzigtbare
rots, hoe merkwaardig ook in haar soort, de moeite weinig loonen. Maar niet ver van
Rokanje kunnen wij nog eens heerlijke duin- en zeegezigten genieten. Daarvan maken
wij natuurlijk gaarne gebruik. Het dorp zelf ligt kaal en boomloos in den polder en
aanvankelijk hebben wij op de wandeling naar d e r o n d e w e i de gewone vlakte,
ditmaal met Hellevoetsluis in 't gezigt. Spoedig komen echter weêr de schrale
duinweiden, het verkromde hout, de ruwe struiken, de zandige en bemoste kanten.
En weldra omringt ons weêr de wilde, indrukwekkende natuur, aan zulke streken
eigen. Vooral bij een eenzame boerenwoning, met in den strijd met den zeewind
geteisterde boomgroepen, is 't een uitnemend schilderachtig landschap. En rijk aan
schoonheid is het overal; hier op het zandpad tusschen het kreupelhout, daar in de
vallei, door naakte of met korstmos bedekte hellingen ingesloten, ginds op de groene
weide, bevochtigd door waterstroompjes, aan wier zoomen boterbloemen van
reusachtige grootte bloeijen, straks bij die hooge peppels of in het frissche jonge
boschje, waar nieuwsgierige kalveren hun jeugd in volle vrijheid genieten. Wij
beklimmen den steilen heuvel, wiens zijde met dit hout is begroeid. 't Is daar een
aardig gezigt. Rondom ons alles woest golvend duin; aan onzen voet een groote
weide met vee en een vijver met een beeld in het midden, een verschijning uit de
beschaafde wereld; achter dien vijver
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een lange laan en een digt bosch, het overschot eener voormalige buitenplaats. En
beklimmen wij een' nog hoogeren top, dan hebben wij landwaarts in ditzelfde uitzigt,
maar nu veel uitgebreider nog. Rokanje, den Briel, Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis,
Nieuw-Helvoet - een groot deel van het eiland zien wij. Maassluis en Vlaardingen
ontwaren wij van verre, evenals Goeree, Stellendam en de duinen van Oudorp. De
riviermonden en de zee zien wij blinken en een' grooten waterplas, midden in het
duin. Een rijk en prachtig panorama is het daar boven! Daar is ook voor de verder
afwonende opgezetenen van het eiland gelegenheid, het te genieten. In de
populierenlaan achter den vijver met het beeld - bij nadere kennismaking blijkbaar
een oud galjoenbeeld van een schip - woont een jager of boschwachter, waar men
uitspannen kan. Het bosch heet: d e r o n d e w e i , zooals op het hek staat te lezen.
Van hier tot den Briel is de weg tamelijk vervelend: wei- en bouwland, met de
lange boomenreeks van den Hellevoetschen straatweg in de verte. Het gehucht
T i n t e , dat wij doorkomen, heeft eenige huizen en een school. Overigens is de
landstreek eenzaam en stil. Behalve enkele groepjes wieders, zien wij op het veld
geen arbeiders. De Brielsche toren is natuurlijk steeds in 't gezigt en ook van verre
reeds zijn de torens der kapel van R u g g e te onderscheiden. Zijn wij eindelijk zoover
gekomen, dan blijft ons nog een bezoek over aan die door Roomsch Catholieken
sedert eenige jaren druk bezochte bedevaartsplaats. Voor eeuwen stond daar de
parochiekerk van Rugge. Heer H u g o v a n H e e n v l i e t stichtte er in 1404 een
priory van reguliere kanunniken, die onder het kapittel van Windesheim stond. Het
klooster was rijk gegoed en stond in hoog aanzien. Na de inneming van den Briel
werd het verbrand en een treurige vermaardheid verkreeg het, door den wreeden
moord, in de kloosterschuur op negentien priesters gepleegd. Prins Willem keurde
het strengelijk af en den graaf van der Mark kostte het de vrijheid, maar daarmede
was de gruwel nog niet ongedaan te maken en de vlek, door Lumey's woeste
wraakzucht op de goede zaak geworpen, niet uit te wis-
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schen. Duizenden bedevaartgangers stroomen jaarlijks naar de kapel, om de
herinnering te vieren aan de ‘Gorkumsche martelaren’ en te drinken van het water
uit de put, waaraan een genezende kracht wordt toegeschreven. Die put is thans een
ovaal bassin, met steenen wanden, trappen en een ijzeren hek. Daar omheen is een
omgang met een groot kruis boven de begraafplaats der martelaars en een ruime
kapel is er aan verbonden. Alles is, om de nabijheid der vesting, van hout.
Onze togt is volbragt. Wij doorkruisen weêr de lange straten van den Briel en zoeken
de stoomboot, die aan het einde der haven aan den hoek van het Maarland ligt. Weldra
doen haar raderen het water schuimen, wij stoomen langs de wallen de haven uit, de
rivier ontvangt ons op haar breede wateren. De kust van het eiland, met haar ons nu
zoo welbekende streken, blijft ons nog eenigen tijd ter zijde. Maar als zij eindelijk
uit ons oog is verdwenen, dan is daarmede nog de herinnering niet verloren aan de
liefelijke lentedagen, in h e t l a n d v a n Vo o r n e doorgebragt.

Aanteekeningen.
Behalve de gewone bronnen, had ik ten gebruike een handschrift van J a n K l u i t ,
aan het Brielsche archief behoorende. De Heer J. Kuijper Hz. gaf in 1882 eene
Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van Heenvliet
uit, die om veel plaatselijke bijzonderheden bruikbaar is, maar door beter ordening
en bewerking van de stof vrij wat zou hebben gewonnen. Omtrent R a v e s t e i n
schreef mij de heer archivaris Va n d e n B e r g h , dat op het rijksarchief niets te
vinden is. De afbeelding van het slot op de kaart zal wel fantasie zijn; 't gebouw is
in de tegenwoordige ruïne niet te herkennen. Ook van L e e u w e n s t e i n is niets
bekend. B l i j d e n s t e i n wordt in 1364 genoemd en in 1418 werd het door Z w e d e r
van

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

334
H e e n v l i e t aan zijn' neef Jan verkocht. 't Bestond nog in 1469 (A l k e m a d e Deel
II bl. 301) en in 1456 werd A g n i e s e v a n B l i j e n s t e i n , vrouw van B o u w e n
E w o u t met eenige erven verlijd. (Reg. Voorne, cas L. fol. 85.)
Ten behoeve van Ravestein plaatste F. N a g t g l a s , die de oude aanspraken van
Zeeland op het land van Voorne nog niet vergeten heeft, ‘een bede voor een bouwval’
in de N.R.C. van 11 Sept. 1875.
De tombe te G e e r v l i e t is afgebeeld en beschreven in d e w e r k e n d e r
M a e t s c h a p p i j v a n N e d e r l . L e t t e r k u n d e t e L e y d e n , 5de deel, 1781.
Daar komt ook een levensberigt van Claas van Putten en een genealogie van zijn
geslacht voor. 't Blijkt daaruit, dat O d a , dochter van Claes van Putten, gehuwd was
met Willem van Hoorne, Heer van Gaesbeek. Een hunner dochters, J e n n e , huwde
Heer Zweder van Abcoude, een andere, O d a , Jan van Polanen. Hun kinderen
verdroegen zich over de familiegoederen en zoo lieten de Heeren van den Bergh
hunne regten gelden op Wijk. (Vg. de aanteekening Deel 7 bl. 135 van de
Wa n d e l i n g e n d o o r N e d e r l a n d .)
Omtrent de Brielsche kloosters is veel licht verspeid door Ds. H . d e J a g e r , door
verschillende opstellen in N y h o f f s B i j d r a g e n van de laatste jaren. Stukken uit
het Brielsche archief worden bij voortduring in het licht gegeven.
De tombe van Almonde is beschreven en afgebeeld in den
Z u i d - H o l l a n d s c h e n Vo l k s a l m a n a k van 1838. (Vg. d e J o n g e , Gesch.
van het Nederl. zeewezen, Deel 3 bl. 704.)
Over d e w a r e l i g g i n g d e r v o o r m a l i g e k l o o s t e r s c h u u r v a n S t .
E l i s a b e t h t e R u g g e schreef Prof. S.W.L. Smits een brochure, in 1869 te 's
Hertogenbosch uitgegeven.
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Zwerftogten in Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen.
Een vergeten hoekje van ons vaderland is die landstreek, die bij velen onder den
niets zeggenden naam van h e t 4de en 5de D i s t r i k t v a n Z e e l a n d bekend is.
Die naam zegt alleen, dat zij thans tot de provincie Z e e l a n d behoort. Iets meer
wordt uitgedrukt, als wij haar Z e e u w s c h - V l a a n d e r e n noemen. Daarin ligt
althans de herinnering, hoe zij eertijds een deel van V l a a n d e r e n uitmaakte en
later met Zeeland werd verbonden. Spraken wij van S t a a t s - V l a a n d e r e n , dan
zou het tegenwoordig minder juist zijn, omdat het onderscheid tusschen ‘de souvereine
gewesten’ en de ‘generaliteitslanden’ niet meer bestaat, maar daarin zou de aanwijzing
worden gevonden, dat het landschap, in vroeger eeuwen Vlaamsch grondgebied, in
den grooten worstelstrijd met Spanje door de wapenen gewonnen, in den tijd der
Republiek tot de Ve r e e n i g d e N e d e r l a n d e n behoorde, maar niet als zelfstandig
gewest in den statenbond was opgenomen en door de Algemeene Staten werd
bestuurd. In groote trekken zou daarmede zijn geschiedenis zijn verhaald en tevens
zijn eigenaardigheid en zijn afzondering ten deele zijn verklaard. Door de breede
wateren der S c h e l d e van Zeeland gescheiden, daarentegen onmiddellijk en zonder
eenige natuurlijke grens aan Vlaanderen palend,
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heeft het met Nederland zeer weinig, met België overvloedig gemeenschap. En
tusschen de beide deelen, waaruit het bestaat - 4de en 5de Distrikt - ligt de groote,
nagenoeg opgeslijkte inham d e B r a a k m a n , zoodat er tusschen beider bewoners
niet het minste verkeer bestaat. Over Vlissingen of door België komt men van het
eene Distrikt in het andere. In het gansche 4de Distrikt is geen enkel openbaar middel
van vervoer, dan een zoogenaamde diligence tusschen B r e s k e n s en I J z e n d i j k e
en de snorwagens van I J z e n d i j k e en A a r d e n b u r g op Belgische
spoorwegstations; in het 5de loopt een spoorweg van t e r N e u z e n , die de
belangrijkste plaatsen, A x e l , H u l s t en S a s v a n G e n t toegankelijk maakt,
ook rijdt er een wagen van Wa l s o o r d e n op H u l s t . Maar in vergelijking met de
zeer uitgestrekte landstreek beteekent dit een en ander niet veel. Geen wonder, dat
slechts weinig Nederlanders, behalve de handelsreizigers, dit afgelegen oord
bezoeken! Wiens weg leidt er heen, tenzij hij er toevallig bekenden mogt hebben of
bloedverwanten, of door den aard zijner betrekking derwaarts werd geroepen! Als
w a n d e l a a r s d o o r N e d e r l a n d zouden wij te kort zijn geschoten in de
vervulling van onze taak, wanneer wij ook Z e e u w s c h - V l a a n d e r e n niet bij
eigene aanschouwing hadden leeren kennen. Maar zullen wij, van onze
ontdekkingsreize teruggekeerd, anderen krachtiglijk opwekken, om ons voorbeeld
te volgen? Wie nog weinig van zijn vaderland kent en met reistijd en reisgeld wat
zuinig moet zijn, vindt elders en ligt meer binnen zijn bereik belangrijker steden,
merkwaardiger gebouwen, schooner landschappen. Ook is de nabijheid van steden
als Antwerpen, Gent en Brugge hoogst verleidelijk! In denzelfden tijd en voor niet
zoo veel meer geld kan men plaatsen als dezen zien? Wat heeft het nederige
Zeeuwsch-Vlaanderen aan te bieden, om met zulke naburen in het strijdperk te kunnen
treden? Maar laat ons alle gedachten aan mededinging van ons zetten. Laat ons niet
vragen: ‘is het 4de Distrikt te verkiezen boven Arnhems omtrek, het 5de boven den
Stichtschen lusthof; is het aan te raden, liever Hulst te bezoeken, dan Antwerpen,
liever Aardenburg dan Gent, liever Sluis dan Brugge?’ Luidt
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de vraag: ‘is Zeeuwsch-Vlaanderen, op zichzelf beschouwd, waard om door het
overige Nederland te worden gekend?’ dan kan het antwoord zijn: ‘een landstreek
met een in menig opzigt belangwekkende geschiedenis, met oude en om verschillende
redenen merkwaardige steden en dorpen, met een' vruchtbaren en geenszins van
schoonheid misdeelden bodem, met een voorkomende bevolking, met eenige
opmerkenswaardige eigenaardigheden, heeft in elk geval aanspraak op onze
belangstelling’. En wie meenen mogt, dat bij haar inwoners weinig betrekking zou
worden gevonden op het land, waartoe zij in hunne afzondering behooren, wie
verwachten zou, dat hij er zou verkeeren onder Nederlanders in naam, onder Belgen
in der daad, die zal zich, even als wij, aangenaam verrast vinden.
Wij gaan dus een' zwerftogt maken in het land over de Schelde. Maar wij wenschen
daaraan nog eenige andere zwerftogten te verbinden. Onze weg leidt ons door
N o o r d - B r a b a n t en wij maken van de gelegenheid gebruik, ook daar nog eens
rond te zien. Van den Bosch uit bezoeken wij het merkwaardige kasteel te
H e e s w i j k . Dan gaan wij naar het aloude markgraafschap B e r g e n o p Z o o m .
De spoorbaan moet ons voorts naar M i d d e l b u r g brengen, om in den overrijken
H i s t o r i s c h e n A t l a s eenige studie te maken van het terrein onzer verdere
wandelingen. Voorts stoomen wij van V l i s s i n g e n naar B r e s k e n s , waar wij
verder onzen weg zoeken. De naaste weg is dit niet. Verlieten wij te V l a k e den
trein, dan zouden wij met een' wagen naar H a n s w e e r t kunnen gaan en van daar
met de stoomboot naar Wa l s o o r d e n , om verder van de diligence op H u l s t
gebruik te maken. Maar dan bleef de ‘A t l a s ’ ongezien en ongezien welligt ook het
Noordelijk deel van het 4de Distrikt, want dan kon de verzoeking wel eens wat sterk
worden, om ons niet te ver van de Belgische spoorlijnen te verwijderen!
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Vooreerst gaan wij van d e n B o s c h uit in tegenovergestelde rigting, Z.O. waarts
heen. De stoomtram maakt het mogelijk, ons in betrekkelijk weinig tijd een uitstapje
naar H e e s w i j k te veroorloven. Heeswijk ligt drie uren van de hoofdstad. Met het
welaangename vervoermiddel, dat in de laatste jaren zoovele onzer steden en dorpen
toegankelijk maakte, kunnen wij er vroeg genoeg zijn, om een paar uren op het kasteel
te vertoeven en bij tijds voor den middagtrein naar Roosendaal in den Bosch terug
te komen. Dat zou wandelend of zelfs met rijtuig ondoenlijk wezen. Bovendien heeft
de tram het voordeel, dat wij even goed de gewone wegen en de dorpen daarlangs
leeren kennen. Niet als de hooghartige en eenzelvige spoortrein zoekt hij zijn' weg
door heiden en velden, ver van de woonplaatsen der menschen. Hij volgt de wegen,
hij rijdt door de dorpen, hij houdt op voor de herbergen, hij staat stil, waar de reiziger
het verlangt. De ruime, gemakkelijke wagens geven door hun groote glazen en door
hun balkons gelegenheid tot onbelemmerd uitzien en van conducteur of medepassagier
is onderweg nog wel het een en ander te vernemen omtrent land en volk.
Aan het H i n t h a m e r e i n d , waar de stoomtram afrijdt, overzien wij uitgestrekte
hooilanden, hier en daar van lange lanen doorsneden en begrensd door verre boschjes,
waarboven eenige kerktorens uitsteken. Aan die lage velden, die gemakkelijk onder
water gezet konden worden, dankte 's Hertogenbosch een geduchte sterkte in den
tijd, toen de stad nog een vesting was en het geschut niet zoo ver droeg, als thans.
Tot H i n t h a m houden wij hen nevens ons, aan beide zijden van den regten
keiweg, die naar Brabantschen trant met iepen beplant is en aan weerskanten een
zandpad voor de karren heeft. Op een dier zijpaden zijn de rails gelegd, zoodat het
verkeer er niet door gehinderd wordt en de tram in volle vaart er langs snellen kan.
In de dorpen moet natuurlijk langzaam gereden worden.
Hintham is een vrij groote welvarende plaats, met goede heerenhuizen. Zoolang
's Hertogenbosch een vesting was, was het
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bezit van deze post van groot belang. E r n s t C a s i m i r lag er in 1629 met 50
vendelen en behield haar, ondanks den hevigen aanval der belegerden. Later waren
er werken ter verdediging van de vesting aangelegd en was er bouwen en planten
aan strenge bepalingen onderworpen. Thans is alles vrij en het dorp breidt zich uit
naar welgevallen en behoefte.
Na kort oponthoud gaat het weêr voorwaarts. Lang en regt blijft de weg, maar de
grond wordt wat hooger. Er komen wat meer bouwakkers en boerderijen. Vooral als
wij het station aan den zijweg naar het overoude, reeds in 815 genoemde dorpje
R o s m a l e n achter ons hebben, wordt de landstreek boschrijk.
‘Rosmalen is een ellendig land;
's Winters in 't water en 's zomers in 't zand;’

zegt het rijmpje. De grond is echter voor houtteelt zeer geschikt. Het buitengoed aan
den straatweg bij het station is daarvan een der bewijzen. Rosmalen zelf, met zijn
groote kruiskerk, blijft achter 't geboomte verborgen, maar wij blijven nog geruimen
tijd op het grondgebied der gemeente, gelijk wij reeds te Hintham daarop gekomen
waren. Weldra verlaten wij den straatweg, en slaan een' zijweg in, te midden van een
landschap vol hakhout, weiden, boschjes en lanen, frisch en vrolijk en rijk aan kleur.
Wij vinden er een landhuis, dat de plaats beslaat van het voormalige Brigittenklooster
C o u d e w a t e r , als een dubbel klooster in 1434 door een Hollandsche weduwe,
M a r i a of M i l l a v a n C a m p e n , gesticht op de plek, waar volgens de
overlevering de toenmalige eigenaar der hoeve, P e t e r d e G o r t e r , uit zijn
bijenkorven een liefelijk gezang gehoord en in den korf een wonderbaar kerkje en
twee kloostertjes van was had gevonden. 't Werd in 1566 door beeldstormers
geplunderd en verbrand. De nonnen keerden er echter in 1629 terug en bewoonden
een nog tamelijk bruikbaar deel van het gebouw tot 1712. Toen kwam 't in handen
van bijzondere personen, die het deels sloopten, deels tot een heerenhuizinge inrigtten.
Sedert eenige jaren is de naam van C o u d e w a t e r vooral be-
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kend geworden als die van een uitgestrekt krankzinnigengesticht. Het groote
hoofdgebouw en de fraaije woningen van directeur en geneesheer liggen vriendelijk
tusschen hooge boomen in een' ruimen, smaakvol aangelegden lusthof. Ook hier
heeft de tram een station.
De volgende halte is te B e r l i c u m . Daar zijn er zelfs twee, want Berlicum is een
zeer lang dorp. Het oudste deel is in den omtrek van de fraaije Romaansche kerk,
die in het bezit der Hervormde gemeente is. Niet ver van daar lag eertijds het adellijk
H u i s t e B e r l i c u m , naar het riviertje, dat er langs stroomt ook t e r A a genoemd.
Evenals de andere kasteelen bij het dorp, is ook dit slot gesloopt. Thans vinden wij
er nog een heerenhuis, met witte muren en rood dak, in zijn plantsoen gelegen.
De eerste halt is bij het logement D e g o u d e n l e e u w , in de dorpsstraat.
Verderop staan de huizen wat verder uiteen, maar zij volgen elkander toch nog een'
geruimen tijd langs den weg op en de groote, nieuwe R.C. kerk met haar' zwaren
toren, hoe ver ook van het begin des dorps, ligt nog geenszins aan het einde. Ook
hier stopt de tram een oogenblik en dan gaat het weêr verder, langs de molens, de
verspreide woningen, de groene hagen, de dennen- en akkermaalsboschjes, de roggeen boekweitvelden, en de talrijke populieren, die er ten gerieve der vele
klompenmakers wassen. 't Blijft een aangename landstreek en 't is er ook geenszins
eenzaam en onbevolkt. Oud en jong weet zich intusschen voor de met pijlsnelle vaart
voorbij schuifelende slang wel te wachten en ook de stevige karrepaarden, met hun
blinkend koperwerk aan het tuig en hun golvende vliegennetten, slaan niet veel acht
meer op de verschijning van hun' zonderlingen collega. Een enkele maal schijnt er
een oogwenk gevaar. Een jong, vurig ros, door den bestuurder, die in de kroeg zit,
zorgeloos alleen gelaten, schrikt en steigert en springt met de ledige kar vlak voor
de machine op de rails. Maar onze voerman heeft zijn stoompaard goed in de magt.
Eén wenk en het staat onbewegelijk stil, terwijl de angstige viervoeter nog bij tijds
wordt gegrepen. Het laatst stoppen wij te M i d d e l r o d e , een buurt onder Berlicum
behoorende. Dan volgen
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eikenlanen, elzenwallen, weiden en akkers in het hout, groene zijwegen, een
uitgestrekt bosch en daar vertoont zich op eens ter zijde van den weg het doel van
onzen togt, het grijze kasteel met zijn torens, voorpoort en buitenmuren. - Halt! - 't
Is goed, dat het huis zoo duidelijk van den weg te zien is. Immers, het dorp ligt nog
wel een half uur verder en wij winnen tijd, 'door hier af te stijgen. Tusschen den weg
en het kasteel ligt een groote weide, door eikenlanen ingesloten. Kloek komt het
gebouw boven het houtgewas aan zijn' voet en tegen den donkeren achtergrond uit.
Reeds aanstonds zien wij een voorproefje van de oudheden, daar te vinden, in het
kanon in het gras en in de kunstig gesmeedde ijzeren sieraden van de palen aan den
ingang der oprijlaan. De laan leidt ons langs de buitengracht en den ommuurden
voorburgt, waarachter het slot uit zijn breede grachten oprijst. Dan buigt zij zich en
onder het loofdak van hooge iepen vinden wij de lange brug naar de voorpoort. Het
poorthuis met zijn' toren en trapgevels maakt een' gunstigen indruk. Romeinsche
wapentrofeën van hardsteen zijn in de muren gemetseld en in het ruime poortgewelf
treffen wij reeds een klein museum aan; oude, fraai bewerkte muurankers, stangen
voor windvanen, ijzeren roosters, antieke lantarens en ander ijzerwerk, terwijl het
voorplein ons eenige proeven van beeldhouwkunst in beelden, vazen en dergelijke
ornamenten te zien geeft. Een deftige steenen brug leidt naar het kasteel zelf. Terwijl
de dorpelwachter voor ons toegang vraagt, hebben wij gelegenheid, den forschen
gevel te beschouwen. Het hoofdgebouw is grijs gepleisterd, met Gothische vensters,
hoog leijen dak en met talrijke consoles en wapens van gehouwen steen, in de muren
gemetseld. Op den hoek rijst een ronde hangtoren, steunende op een vierkant voetstuk
met inspringende hoeken. Naast het huis ligt een bestraat plein, aan den achterkant
gesloten door een gebouw, dat de ridderzaal bevat, terwijl een op bogen rustende
galerij en een hooge, nieuwgebouwde toren de zijde tegenover het kasteel beslaat.
In dezen vorm is het gebouw deels uit de laatste jaren, deels tamelijk oud, hoewel
sterk gerestaureerd. In het jaar 1610 bestond het tegenwoordige huis reeds, maar
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het schijnt destijds nog niet lang geleden belangrijk vernieuwd te zijn geweest, terwijl
een gedeelte van het oude slot - een vooruitspringend poortgebouw, benevens een
ronde hoektoren en hoog muurwerk op de plaats, waar thans de nieuwe toren en de
galerij worden gevonden - in ruïne was overgebleven. Vond F r e d e r i k H e n d r i k
in 1629, toen hij het kasteel innam en bezette, deze vervallen overblijfsels der
voormalige versterking nog, veel tegenstand zullen zij wel niet meer hebben kunnen
bieden. Volgens een afbeelding uit het eind der vorige eeuw sloot zich bij den
achtergevel, waar thans de ridderzaal prijkt, een zwaar, gekanteeld rondeel aan.
H e e s w i j k was eertijds dan ook een sterke burgt, in staat, de Geldersche krijg
benden buiten zijn muren te houden, toen zij in 1398 en in 1512 het naburige dorp
in de asch legden.
Had de loop des tijds zijn' magtigen invloed doen gevoelen aan het grijze gesticht,
dat gezegd wordt, reeds uit het begin der 12de eeuw te dagteekenen, vooral sedert
1833, toen Jhr. A . J . L . v a n d e n B o g a e r d e v a n Te r b r u g g e het kocht,
werd het met smaak vernieuwd en met zorg onderhouden en zijn zonen, de
tegenwoordige eigenaars, gaan op denzelfden weg voort. Forsch en edel rijst nog het
kasteel uit zijn grachten op, en met zijn breede, deftige brug, zijn hooge muren, zijn
kloeke torens en daken vormt het een statig geheel. Veel grooter aantrekkelijkheid
heeft het echter nog door den rijkdom van kunstschatten en oudheden, daar binnen
bijeengebragt. Met bereidwilligheid wordt het verlof tot bezigtigen van de
merkwaardige verzameling verleend, maar wie ook maar eenigszins een volledig
overzigt over de menigte voorwerpen van dezelfde soort zou willen verkrijgen, die
mogt wel dagen tot zijne beschikking hebben! En wie een gezette studie wilde maken
van dit voor kunstnijverheid zoo hoogst belangrijke museum, die kon er wel weken
en maanden doorbrengen. Als wandelaars kunnen wij niet meer doen, dan het bestaan
van dergelijke verzamelingen met ingenomenheid vermelden en het een en ander
noemen, van wat uit zulk een' overvloed onze aandacht trok.
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Van het plein betreden wij in de eerste plaats een voorzaal, als ter inleiding met
marmeren beelden en beschilderde glazen versierd. Daaraan grenst een groote zaal,
die reeds zóóveel bevat, dat haar inhoud alleen wel een kostbaar museum mag worden
genoemd. Daar vinden wij kasten vol kunstig bewerkt ivoor en drijfwerk, pullen en
vazen, kannen en bekers, lampen en drinkglazen, prachtige bronzen, kerksieraden,
kruisbeelden, getijdeboeken met miniaturen van uitnemende schoonheid, waaronder
een van M e m m e l i n c k of Q u i n t i j n M e t s i j s , meesterlijk geschilderde glazen
met bijbelsche voorstellingen en oude schilderstukken, fraai gesneden spinnewielen,
heerlijke kasten, waaronder een, met veelkleurige steenen, bergkristal en ivoor
ingelegd, een andere, met tafereelen uit het O. en N.T. versierd, een oude,
merkwaardige klok, door B a l t h a s a r T u s c h in Elbing vervaardigd, eenige
historische merkwaardigheden, als de greep van het zwaard van T r o m p , of een'
dier curieuse gordels, die over het leven in de middeleeuwen zulk een eigenaardig
licht verspreiden. Al bepaalden wij ons tot deze ééne zaal, wij zouden reeds een'
schat van groote waarde hebben gezien. Maar dit is nog slechts een begin. Een tweede
zaal opent zich. Wat al portretten, waaronder van R e m b r a n d t ' s hand, en wat al
miniaturen van groote kunstwaarde, wat weelderige overvloed van Saxisch en Sèvres
porselein, beeldjes van biscuit, geëmailleerde klokjes en andere sieraden, tafels met
metaal, kristal of kostelijk gesteente ingelegd. Antieke meubels van allerlei aard,
draagkoetsjes en narresleden, rijk gekleurd en verguld, een vuurscherm van gobelin,
met het wapen van Voorne, een groote spiegel, afkomstig van een' der graven van
O o s t - F r i e s l a n d , die het slot eenigen tijd bezeten hebben, pendule en candelabres
van malachiet en brons, - wat rijkdom van kostbaarheden, door grondstof of bewerking
opmerkelijk! Wij gaan verder. Bij al de weelde, in de zalen tentoongespreid, moge
het portaal met zijn stoffeering van aarden kannen wat afsteken, ook die verzameling
is om de menigte van exemplaren niet zonder belang. En prachtig in hun soort zijn
de met koper versierde paardentuigen, langs den trap naar boven uitgestald. Een
cabinet met
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Chineesch behangsel en daarmede overeen komende gordijnen, bevat alleen reeds
porselein genoeg, om de liefhebbers te doen watertanden, maar nog veel meer van
dien aard is te vinden langs de wanden eener bovenkamer, waar bovendien een glazen
kast vol oude drinkglazen en andere merkwaardigheden onze belangstelling verdient.
Nog is op verre na niet alles gezien. Wat prachtig drijfwerk en wat overrijk zilveren
tafelservies in de kamer, waar behalve dat een allerbelangrijkste verzameling van
oude zakuurwerken wordt bewaard - een er van is door d e R u i j t e r gedragen benevens een menigte van zilveren degengevesten, snuifdoozen en andere kleinodiën.
Bezienswaardig is er ook het artistieke mozaïkportret en de collectie oude
muziekinstrumenten, als harp, clavecimbaal en wat dies meer zij. Een tweede vertrek
aan den bovengang geeft een aantal antieke meubels te bewonderen; een derde is
merkwaardig om de rijkbewerkte priestergewaden en bisschoppelijke sieraden, ook
om zijn schilderstukken, zijn kasten en tafel, zijn ivoren snijwerk en een kunstig
gedamasceerd en geciseleerd tafereel. Een torenkamer daarnevens is vol Chineesch
en Indisch kunstwerk en de daaraangrenzende bibliotheek zou ons in de verzoeking
brengen, ons in dit rustig heiligdom ter afwisseling in weêr andere schatten, dan die
tot dus ver ons oog voorbijgingen, te verdiepen. Maar verder gaat de togt door het
huis, de oude eikenhouten trap op, met de teekenen der sabelhouwen, door ruwe
soldaten in de zware leuningen achter gelaten. Wederom kamers met oude
gebeeldhouwde kasten - een met ijzeren beslag uit het jaar 1538, - met porseleine
pullen, antieke ledikanten; een kamer, waar in een pronkkast de perkamenten charters
met good bewaarde zegels berusten; een kamer, waar tal van oude beeldhouwwerken
nog op schifting en plaatsing wachten, en dan hebben wij het hoofdgebouw
doorwandeld. Maar dan hebben wij geenszins alles gezien. Afgedaald naar het plein
wacht ons nog meer. Ook de nieuwe toren, langs wiens trans vergulde wapenschilden
op ijzeren stangen in het zonlicht blinken, bewaart een eigenaardige en belangrijke
verzameling. Vooral het smeedwerk is hier vertegenwoordigd. Ontel-
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bare sloten, grootendeels rijk geciseleerd, hangen aan de muren en pilaren der galerij,
die rondom het hooge benedenvertrek loopen. Ook sleutels, boeijen en andere
voorwerpen van ijzer zijn er in overvloed, maar opmerkelijk zijn vooral de reusachtige
en smaakvolle, met krullen en figuren versierde uithangteekens, door meesterhand
geteekend en gesmeed. Dat intusschen ook in dezen tijd fraai werk kan worden
geleverd, al is de stijl niet oorspronkelijk, bewijst de met koperen beelden en
wapenschilden ingelegde vloer der bovenverdieping, die nog niet geheel gereed is,
maar, evenals het metselwerk van den toren, de vergelijking met de oude kunst niet
al te zeer behoeft te vreezen. Uitnemend schoon is in dit hooge gewelf het antieke
snijwerk, dat in tal van tafereelen en figuren het lijden van C h r i s t u s voorstelt.
De galerij, die den toren aan de ridderzaal verbindt, is vooral voor de plaatsing
van grafzerken bestemd. En treden wij eindelijk de ridderzaal binnen, dan vinden
wij er als tot toegift een collectie wapenen, zooals ons vaderland er geen enkele meer,
het buitenland er niet velen, heeft aan te wijzen. Tal van volledige ridderrustingen,
waarvan een aantal op geharnaste paarden, maliënkolders, helmen, schilden, lansen,
zwaarden en dolken, strijdbijlen en hellebaarden, vuurwapens van hoogen ouderdom,
alles uitstekend bewaard en in rijke verscheidenheid, vormen een geheel, den grijzen
ridderburgt waardig en in volkomen overeenstemming met den onschatbaren rijkdom
van kostbare en merkwaardige zaken, waardoor het kasteel te Heeswijk zonder
eenigen twijfel onder de belangrijkste plaatsen in den lande gerekend mag worden.
Door den kunstlievenden vader der tegenwoordige eigenaars aangelegd, door beiden
nog voortdurend uitgebreid, verdient de verzameling, hier bijeengebragt, ten volle
den roem, die van haar uitgaat en het drukke bezoek, dat zij ontvangt. En wie haar
doorwandelde kon zeker den wensch niet werhouden, dat zij niet eenmaal weêr
verstrooid worde, maar voor het vaderland behouden blijve!
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Zooal niet met de snelheid der gedachte, dan toch met die van den sneltrein worden
wij verplaatst te R o o s e n d a a l , thans een belangrijk middelpunt van spoorwegen,
door handel en nijverheid bloeijend. Aan zijn' Gelderschen naamgenoot herinnert
het in geen enkel opzigt. Daar een klein, vriendelijk dorpje, aan de helling der
Veluwsche heuvels en onder het lommer van eikenen beukenlanen gelegerd bij het
statig kasteel; hier een bedrijvig vlek, waar de stoomfluit gilt en hooge
fabriekschoorsteenen oprijzen. Daar stille paden in groene boschgewelven; hier
schaduwlooze straten tusschen heerenhuizen en arbeiderswoningen. Daar ruischende
watervallen en klaterende fonteinen; hier hijgende spoortreinen en ratelende karren.
Daar een vrolijke schare, die uitspanning zoekt te midden der rustige, rijke natuur;
hier koopman en fabrikant, winkelier en werkman, bezig met de zorgen voor het
dagelijksch brood. Daar de zetel van den adellijken landheer; hier het gebied der
burgerij. Heeft Roosendaal zijn' naam ontleend aan een vallei, waar wilde rozen
welig groeiden, van dal noch rozen is iets meer te vinden. Aanvankelijk een deel der
heerlijkheid B r e d a , in 1300 daarvan gescheiden en in 1500 door E n g e l b r e c h t
v a n N a s s a u er weder meê vereenigd, oudtijds een buurt van N i s p e n en sedert
1268 eene parochie, had Roosendaal zijn opkomst vooral te danken aan het bevaarbaar
maken van het riviertje d e S t e e n b e r g s c h e v l i e t in 1451, waardoor het een
haven verkreeg en handel dreef op Holland en Zeeland. Iets meer dan vier eeuwen
later, in 1854, bragt de spoorweg er nieuwe welvaart, al houdt het vlek daarom zijn
haven niet minder in eere. Behalve enkele trapgeveltijes herinnert in Roosendaal
niets meer aan het verleden. Alles ziet er tamelijk nieuw en zeer gewoon uit. De
plaats heeft dan ook voor den vreemdeling weinig aantrekkelijks. Het nabijgelegen
‘huis te Roosendaal’, eertijds een kasteel, is een alledaagsch burgerhuis geworden.
Het raadhuis heeft eenig aanzien, de Protestantsche kerk is net en goed onderhouden,
er is een groot klooster en er zijn goede heerenhuizen, maar iets opmerkelijks
ontmoeten wij bij onze rondwandeling niet. Alleen de groote, in 1839 gestichte R.C.
kerk, die
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de oude, herhaaldelijk door brand verwoeste parochiekerk verving, is een fraai
gebouw, dat met een' schoon gesneden preekstoel prijkt, terwijl de nog nieuwere, in
1872 begonnen kerk van O . L . V. v a n a l t i j d d u r e n d e n b i j s t a n d , wanneer
zij geheel voltooid is, door haar inwendige versiering een kostbaar pronkstuk worden
zal. Toch zal zij met al den rijkdom van haar uitstekend in den stijl gehouden
schilderwerk en verguldsel niet ligt iets hebben aan te wijzen, wat vergeleken kan
worden bij de prachtige kunstwerken, die de kerk van het naburige Wo u w te
bewonderen geeft.
Dat wij te Roosendaal den trein verlieten, was vooral, om de vermaarde Wouwsche
koorbanken te bezigtigen. Een wandeling van een uur brengt ons derwaarts. De
breede straatweg is nagenoeg lijnregt. Wanneer wij ook omzien, de Roosendaalsche
toren blijft in 't gezigt, juist aan het einde der lange populierenlaan en de zware toren
van Wouw is reeds spoedig boven het houtgewas te bespeuren. Het landschap is
vlak, maar niet onaangenaam. 't Is een afwisseling van bouwland, akkermaalshout
en weiden. Er staan enkele huizen langs den weg, waaronder knappe boerderijen.
Hier en daar loopt een zandspoor door de velden naar de onder Roosendaal
behoorende buurtschappen en een beekje kruist den straatweg. Even voor dat wij het
dorp bereiken, waar een oude landweg zich bij de groote heirbaan aansluit en een
niet onaanzienlijk heerenhuis zijn witte muren vertoont, maken wij een scherpe bogt
en wij hebben de dorpsstraat met het hooge kerkgebouw op korten afstand voor ons.
De plaats ziet er door haar meerendeels nette en goed onderhouden woningen vrolijk
en welvarend uit. Eigenaardig is er vooral het zeer ruime grasplein in het midden,
van iepen omringd en versierd met twee fraaije hardsteenen pompen uit het jaar 1768.
Aan dit plein liggen de voornaamste huizen en daar vinden wij ook de kerk. 't Is een
ruime, statige kruiskerk, van grijzen steen opgetrokken en, naar gezegd wordt, in
1414 gesticht. Het schijnt, dat er evenwel in het muurwerk nog gedeelten van een
ouder gebouw over zijn. Toen A r n o l d v a n L e u v e n en zijn vrouw E l i s a -
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b e t h , erfdochter van B r e d a , in 1277 het tiendregt en het patronaatschap van Wouw
aan de abdij van S t . B e r n a r d te Bornhem bij Antwerpen verkochten, was er reeds
een kerk, wier overblijfselen wij in den Zuidermuur meenen te vinden. Sedert 1820
weêr in het bezit der R.C. gemeente, werd zij met zorg hersteld, en bij voortduring
wordt er goed de hand aan gehouden, gelijk het schoone bedehuis ten volle verdient.
Op het hooge koor zijn de heerlijke gestoelten geplaatst, van het St. Bernardklooster
afkomstig. Op last van den destijds regerenden abt S p a n o c h werden zij tusschen
de jaren 1680 en '90 naar de plannen van den bouwmeester B o u v a r d vervaardigd.
De voor dien tijd belangrijke som van 26000 gulden werd er aan ten koste gelegd en
behalve de ontwerper zelf, die de kleinere ornamenten beeldhouwde, wijdden
Antwerpsche kunstenaars als Q u e l l i n u s - de bekwame zoon van den vermaarden
A r t h u r - W i l l e m s e n s en andere mannen van naam hun uitnemend talent aan
de bewerking der prachtíge beelden, die het schoone geheel in rijken overvloed
versieren. Elk der beide gestoelten, tegenover elkander langs de wanden van het koor
geplaatst, bestaat uit twee rijen zetels, door smaakvolle en kunstig bewerkte beschotten
van elkander gescheiden. Een hooge lambrizeering, evenals al het overige van kostbaar
donker eikenhout, vormt den achtergrond en op de leuningen van de bovenste
zitplaatsen staan de talrijke beelden, waaraan blijkbaar verschillende meesters hebben
gearbeid, waarvan wel het eene boven het andere uitmunt, maar die toch allen van
hooge kunstvaardigheid getuigen. Een afbeelding, die de schoonheden van hoofden
en handen en draperiën in bijzonderheden te aanschouwen gaf, zou noodig zijn, om
het geheel in zijn waarde te doen schatten; en een veel uitvoeriger beschrijving, dan
wij ons kunnen veroorloven, zou alleen eenig denkbeeld kunnen geven van het in al
zijn deelen uitnemend geschikte en bewerkte kunstgewrocht, dat alle andere, overigens
teregt beroemde, koorgestoelten in onze vaderlandsche kerken verre acbter zich laat
en overwaardig is, dat er de aandacht van landgenoot en vreemde op gevestigd worde.
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De fraaije biechtstoelen, evenzeer met tal van beelden prijkende, zouden elders,
zonder zulke gevaarlijke naburen, welligt nog gunstiger uitkomen. Een prachtig
Petrusbeeld was op de Te n t o o n s t e l l i n g v a n r e t r o s p e c t i e v e k u n s t te
Amsterdam te bewonderen. En van goede uitvoering is ook het voetstuk van den
kansel, uit onzen tijd, een' martelaar voorstellend, wiens hoofd door engelen gedragen
wordt. Maar bij de koorbanken vergeleken, moet alles afvallen!
Na den dood van Arnold van Leuven werd zijn uitgestrekte heerlijkheid B r e d a in
1287 in twee deelen gesplitst. Het eene deel, dat den ouden naam behield, verviel
aan R a z o v a n G a v e r e n ; het andere kwam aan G e r a r d v a n We z e m a l e
en was sedert als h e t l a n d v a n B e r g e n o p Z o o m bekend. Wouw behoorde
tot het aan Heer Gerard toegewezen gebied. De boschrijkheid van het oord trok de
Heeren van Bergen op Zoom krachtig aan en zij stichtten er een jagtslot, dat echter,
blijkens de bouwvallen van zware torens en muren, in de vorige eeuw er nog van
over, tot een' zeer sterken burgt moet zijn geworden. Volgens de afbeeldingen stond
destijds een nieuwer, ofschoon toch ouderwetsch gebouw, met hooge trapgevels en
toren, tusschen de ruïnen van den voorburgt, terwijl daarnevens colossale
muurbrokken van het voormalige kasteel het toonden, wat geduchte veste hier eenmaal
verrees. In den Spaanschen oorlog werd het dan ook beschouwd als een sterkte van
groot belang, op wier bezit beide partijen hoogen prijs stelden. Had J a n v a n
W i t h e m 't in 1581 den Spanjaard overgeleverd, de Staten wenschten zich twee
jaar later met de herovering geluk. Maar in 1587 ging het weêr door verraad van den
slotvoogd verloren en langen tijd maakte een bandelooze rooverbende, die er zich
genesteld had, wegen en scheepvaart onveilig. Een poging, om het in zijn magt te
krijgen, mislukte in 1598 den Staatschen bevelhebber van Bergen. Beter slaagde
prins Maurits in 1606, hoewel niet dan
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na een beleg van vijf dagen. Sedert bleef het onaangetast, maar het schijnt allengs
te zijn vervallen, terwijl het nieuwe jagthuis in de ruïne den markgraven tot
zomerverblijf strekte. Thans is alles nagenoeg geheel verdwenen en een boerderij
neemt de plaats in van het oude en edele slot. Wij behoeven ons daarvoor dus niet
langer in den omtrek op te houden. Ook moeten wij de op veel te grooten afstand
gelegen Wo u w s c h e p l a n t a g e , een uitgestrekt dennenbosch, onbezocht laten.
Al behoort het tot de eigenaardigheden der heerlijkheid, 't zou ons veel te ver van
den weg afleiden. Ons hoofddoel hebben wij bereikt, nu wij de kostbare koorbanken
mogten leeren kennen.
B e r g e n o p Z o o m is een vrolijke, welgebouwde stad, eertijds een belangrijke
vesting. Thans zijn haar verdedigingswerken, meesterstukken van C o e h o o r n ' s
genie, geslecht. Zij had daardoor gelegenheid, den kring harer huizen uit te zetten
en er zijn dan ook een aantal nieuwe woningen gebouwd. Vooral bij het
spoorwegstation dagteekent alles uit de laatste jaren. Overigens vinden wij er wel
enkele ouderwetsche gebouwen, maar het beleg van 1747 maakte de stad nagenoeg
geheel tot een' puinhoop. Het meerendeel der huizen is dus betrekkelijk nieuw en
goed onderhouden. De straten, die hier en daar een weinig klimmen, zijn vrij breed
en er zijn enkele pleinen, zoodat wij er geenszins de bekrompenheid en somberheid
van menig andere oude vesting aantreffen. Er is levendigheid en welvaart door het
garnizoen, door brouwerijen, beetwortelsuikerfabrieken en pottenbakkerijen, door
visscherij, handel en scheepvaart. Haar heuvelachtige en boschrijke omstreken zijn
fraai en haar ligging nabij de Ooster-Schelde geeft haar een eigenaardige
bekoorlijkheid.
Volgens oude kronieken had de H . G e e r t r u i d a , de dochter van P e p i j n v a n
L a n d e n , hier in de 8ste eeuw een kapel gesticht. Zeker stond er reeds in den aanvang
der 11de eeuw een kerk, gewijd aan den H . L a m b e r t u s , den apostel der Taxan-
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driërs, bisschop van Maastricht en martelaar. De oudste geschiedenis der stad schuilt
echter in het duister. Eerst na de splitsing van de heerlijkheid Breda komt er wat
meer licht. Dat Heer Gerard van Wezemale nog in dat zelfde jaar de plaats met muren
omringde en dat zij aan het gansche gebied haar' naam gaf, bewijst, dat zij toen reeds
eenige beteekenis had. Na Gerard van Wezemale verkreeg zijn zoon A r n o u d de
heerlijkheid. Zijn dochter bragt haar aan A l b e r t v a n Vo o r n e en hunne dochter
aan J a n v a n Va l k e n b u r g . Dit huwelijk bleef kinderloos en door verkoop kwam
Bergen aan het geslacht B a u t e r s e m , en in 1418 door huwelijk aan dat van de
G l i m e s . Uit dit huis, door bastaardij uit Brabant gesproten, volgden eenige Heeren
elkander op, waaronder A n t o n i u s , die in 1533 zijn heerlijkheid door Keizer Karel
V tot een markgraafschap verheven zag en de ongelukkige edelman, J a n d e
G l i m e s , de tweede markies, die door de verbonden edelen naar Filips II
afgevaardigd, in 1567 in Spanje den dood vond. Hij was de laatste mannelijke
afstammeling uit het edele geslacht en het markiezaat werd ten behoeve des konings
aangeslagen. J a n v a n W i t h e m , met een nicht van den laatsten markgraaf gehuwd,
kreeg in 1577 de bezitting en trachtte herhaaldelijk, haar onder de gehoorzaamheid
aan den koning te brengen. 't Gelukte hem met zijn slot te Wouw, niet met zijn stad
Bergen. De poorters verzetten zich met kracht en namen Staatsche bezetting in.
Vergeefs werd beproefd, haar door verraad te winnen of bij verrassing te vermeesteren.
Vergeefs belegerde Parma de stad in 1588 en Spinola in 1622. Eerst in 1747 werd
‘de ongerepte maagd’, de nooit overwonnen veste, na een hevig bombardement door
de Franschen genomen. De regerende familiën wisselden elkander voortdurend af.
Nagenoeg niet anders dan dochters werden den markgraven geboren, en zoo kwam
de heerlijkheid achtereenvolgens door huwelijk aan H e r m a n en A l b e r t v a n
' s H e e r e n b e r g , E i t h e l F r e d e r i k , prins v a n H o h e n z o l l e r n ,
F r e d e r i k M a u r i t s d e l a To u r d ' A u v e r g n e en diens zoon F r a n ç o i s
E g o n , eindelijk aan de hertogen van S u l z b a c h , totdat de omwenteling van 1795
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de markgrafelijke waardigheid vernietigde. Deze hooge Heeren, die in hun gebied
alle heerlijke regten uitoefenden, bewoonden gedurende hun verblijf in de stad het
ruime en aanzienlijke gebouw, waar thans de veldartillerie is gehuisvest en dat als
‘het markiezenhof’ bekend is. Heeft hier reeds in de 5de eeuw een slot gestaan, zóó
oud is het hof geenszins. Evenmin is 't het kasteel, dat de eerste afzonderlijke Heer
er moet gebouwd hebben. De stijl wijst op cen' lateren tijd. Verbrandden den 17en
Mei 1397 alle huizen,
‘behalve olyfant en draecke’,
de neringrijke stad was spoedig herbouwd en steeg in de 15de eeuw tot een' hoogen
trap van voorspoed. In den loop dier eeuw kan het hof zijn opgetimmerd. Omstreeks
1479 schijnt de ‘hooge’ of St. Christoffel-zaal te zijn gesticht, welligt onder toezigt
van den wijdvermaarden K e l d e r m a n s uit Mechelen, die in dat jaar te Bergen
kwam ‘om raad te geven over stads wercken’. Natuurlijk heeft het ruime en statige
paleis veel geleden. Van de zaal zijn alleen de naakte muren nog over. De slanke
achtkantige toren op het binnenplein bij den hoofdingang verloor het eigenaardige
bovenste gedeelte, dat er het sieraad van uitmaakte. De bogen aan het plein en aan
den grooten, aan de achterzijde uitgebouwden vleugel, zijn digtgemetseld. Hier zijn
gebouwen weggebroken; ginds zijn hokjes aangeplakt. Tal van vensters zijn veranderd,
trapgevels gesloopt, balkons verwenen. Behalve eenige overblijfsels van verguldsel
in een der vertrekken, is van de pracht, waarmede eenmaal de zalen en kamers prijkten
geen spoor meer te vinden. Ook moest naar de nieuwe bestemming de inwendige
inrigting belangrijke wijzigingen ondergaan. Toch is 't nog wel te zien, dat het eens
een uitgestrekt en aanzienlijk hof is geweest. De voorgevel is nog vrij goed bewaard;
het fraaije gesloten balkon aan den zijgevel in de enge straat bleef nog over; de
kunstig gesmeede traliën voor de benedenramen en voor enkele vensters van de
groote achterplaats wekken nog de regtmatige bewondering, en hier en daar zijn nog
werkelijk indrukwekkende gedeelten te vinden. Is er dus reden te over, om het te
betreuren,
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dat het edele huis in zoo menig opzigt bedorven werd, gansch onbevredigd laat het
bezoek aan de woonstede der oude markgraven ons toch niet.
Van wat eenmaal tot zijn' luister bijdroeg, is ook niet alles verloren gegaan. Maar
wij vinden het elders, op het kloeke, deftige stadhuis. Daar hangen de afbeeldingen
der hooge Heeren, benevens enkele portretten van vorstelijke personen, hun vereerd,
die vroeger de wanden der hofzalen tooiden. Daar is een eikenhouten
schoorsteenmantel, op marmeren kolommen rustend, en de groote, rijk versierde
grijssteenen schouw uit de St. Christoffelzaal, met het beeld van dien Heilige,
wapenschilden en zinnebeeldige voorstellingen. Eigenaardig is er nog een ander St.
Christoffelbeeld, waarschijnlijk mede van het hof afkomstig, dat in plaats van den
traditionelen boomstam een geweer in de hand houdt. Ook de eikenhouten trap op
de bovenverdieping wordt gezegd, van het hof herwaarts te zijn overgebragt. Een
moderne schilderij van den heer v a n G e n k stelt het sterfbed voor van den tweeden
Heer uit het huis d e G l i m e s , den grootvader van den eersten markgraaf, die onder
den min dichterlijken bijnaam van J a n m e t d e l i p p e n bekend is. Behalve deze
bijzonderheid weet de geschiedenis van hem te verhalen, dat hij benevens tien echte
kinderen uit zijn huwelijk met ‘la belle blanche’ - M a r g a r e t h a d e S t . S i m o n
- nog veertig bastaarden naliet, zooals vermeld staat onder zijn portret:
‘Jan met de lippen alhier
Naar het leven geschilderd zeer fier
Had vijftig kinderen
't Was allen mans getier
Stierf duizend vierhonderd negentig en vier.’

Hij was waarschijnlijk de stichter der St. Christoffelzaal, die dan ook met zijn'
schoorsteen op het schilderstuk is afgebeeld. Een schilderachtig gedeelte van het
stadhuis is het pleintje aan den achtergevel, met den uitgebouwden gang, het
traptorentje, dat het jaartal 1389 draagt, en de bogenrij van den met wilden wingert
begroeiden zijvleugel.
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Een zeer groot, maar in zijn' tegenwoordigen vorm eenigszins zonderling gebouw
is de hoofdkerk, het eigendom der Hervormde gemeente, die in het schip haar
godsdienstoefeningen houdt. Het koor is verdwenen. Aan de zijde van de
zoogenaamde ‘Parade’, een fraai aangelegd plantsoen, rijst een hooge, regte muur,
waarin de nog zigtbare kolommen en bogen zoowel de plaats van het koor, als zijn'
omvang aanwijzen. De lage zware toren draagt een koepeltje uit de 18de eeuw, den
welbekenden ‘peperbos’, waaraan reeds op grooten afstand de ligging van Bergen
is te onderscheiden. Overigens is de buitenmuur ten deele achter woonhuizen
verborgen, ten deele door een tuintje van de openbare straat gescheiden. ‘Uit één
stuk’ is de kerk in geenen deele. De oude S t . L a m b e r t u s k e r k , die blijkens
hetgeen er nog van over is, in de 13de eeuw moet zijn gesticht, was voor de
aanwassende bevolking te klein geworden. In den aanvang der 15de eeuw werd zij
belangrijk vergroot, o.a. door den aanbouw van een hoog koor, en in 1432 werd
gesproken van de pas voltooide, nieuwe kerk. Dit nieuwe gedeelte was gewijd aan
de in Bergen zeer geliefde S t . G e e r t r u i d en haar naam verdrong allengs dien
van S t . L a m b e r t u s , zoodat hij meermalen, ofschoon ten onregte, op het geheele,
ook thans nog bestaande gebouw werd overgebragt. ‘Voltooid’ was het werk echter
nog ganschelijk niet. Voortdurend werd er aan gearbeid. In 1444 verleende paus
Eugenius IV aflaat aan allen, die tot den bouw bijdroegen en nog bijna honderd jaar
later, in 1541, werd, evenals in 1525, door een loterij beproefd, er gelden voor bijeen
te brengen. In den beeldenstorm schijnt zij gespaard te zijn gebleven, maar in 1580
werd zij door het graauw en eenige Fransche soldaten der bezetting deerlijk
geplunderd. Toen werd de leege ruimte gedurende eenige jaren een kazerne. In 1584
brandde de St. Geertruidakerk af. Nagenoeg een eeuw lang lag zij in ruïne op de
plaats, waar wij thans de bloembedden en heesterperken der ‘Parade’ vinden en onder
haar puin verborg zij den grafkelder der Heeren en markiezen van Bergen, aan wier
laatste rustplaats dan ook slechts een verdwaalde zerksteen in het tegenwoordige
kerkgebouw
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herinnert. Sedert 1587 werd het gespaarde gedeelte door de Hervormden gebruikt.
Een kogel, die tijdens het beleg in 1622 onder de preek in de kerk drong, deed wel
niet veel schade, maar gaf toch aanleiding, dat veiligheidshalve de
godsdienstoefeningen in de Christoffelzaal en op de binnenplaats van het hof
gehouden werden. Verwoestend was het vuur der Franschen in 1747. Kerk en toren
brandden uit en wat er van het muurwerk nog stond, stortte in Febr. van het volgende
jaar ineen. Uit dezen bouwval werd in 1751 de tegenwoordige kerk hersteld en geen
wonder is het dus, dat van het oude, op verschillende tijden gestichte, vergroote en
geschonden gebouw slechts enkele brokstukken over zijn, die echter, met de nog
voorhanden afbeeldingen, genoegzaam te zien geven, hoe ruim en statig het eens
moet zijn geweest, toen het nog in zijn' vollen luister prijkte.
De graftombes, tegen den muur van de Parade geplaatst, zijn het opmerkelijkste
wat thans in het inwendige der kerk wordt aangetroffen. Haar plaatsing zelve echter
wijst er op, dat zij niet zeer oud kunnen zijn en de kerkbrand deed er zijn verwoestend
werk, door den nieuweren beeldenstorm, die tegen titels en wapenschilden woedde,
voortgezet. Al de tombes zijn dan ook aanmerkelijk beschadigd. Nagenoeg allen
werden ter eere van hooggeplaatste officieren der bezetting opgerigt. A m a r e n s i a
v a n R a v e n s w a a i j stichtte er een fraai gedenkteeken voor haren in 1631 gestorven
echtgenoot L o d e w i j k v a n d e K e t u l l e , Heer van R i h o v e , wiens beeld
onder een' door vier marmeren kolommen gedragen hemel ligt. Van hardsteen is het
monument met de beelden van een' ridder en zijne gemalin, op het graf van
J e r o n i m u s v a n T u i j l l v a n S e r o o s k e r k e n , in 1671 overleden. Onder
eene tombe met geschonden beeldwerk en wapens uit 1625 rusten W i l l e m v a n
R e y d e n en J u d i t h v a n A e s w i j n v a n B e r c k e l . Een schoon, maar zeer
bedorven werk is het grafteeken van C a r e l M o r g a n , gestorven in 1642, dat,
behalve tal van wapentrofeën en uitgehakte wapenschilden, den edelman vertoont
op een praalbed uitgestrekt, door vrouw en dochter betreurd. Van wat jonger tijd en
minder smaakvol is
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het gesteente, gewijd aan de nagedachtenis van J a c o b J o h a n v a n Vo l b e r g e n ,
die in 1778 stierf. Eenige zerken zijn nog uit de dagen vóór de plundering gespaard,
waaronder die van een' priester, deken en kanunnik, uit het jaar 1577, terwijl een
goed bewaarde zerk van A d r i a n u s v a n R o m e r s w a a l † 1533 en J o h a n n a
d e G l i m e s † 1532, waarschijnlijk uit het koor afkomstig, in later tijd in den muur
gemetseld moet zijn. Een rouwwapen van J a n C a r e l D u c o graaf v a n A u m a l e
vertegenwoordigt den schat dier kleurrijke houten gedenkteekenen, die, aan de wanden
en pilaren der kerken gehangen, minder duur, maar ook minder duurzaam, de
herinnering aan de dooden en hun aanzienlijke afstamming levendig moesten houden
en die de Protestantsche bedehuizen uit de 17de en 18de eeuw zoo eigenaardig
versierden.
Ter afwisseling brengen wij een bezoek aan de nieuwe, smaakvolle sociëteit
T h a l i a , met haar ruime, helder verlichte localen en haar nette tooneelzaal, in het
plantsoen der paradeplaats achter de kerk gelegen. 't Ziet er thans gansch anders uit,
dan in de dagen, toen hier het ommuurde, oude kerkhof met den ‘belfroed’ of
klokketoren werd gevonden!
Tot de merkwaardige gebouwen van Bergen op Zoom wordt ook de
g e v a n g e n p o o r t gerekend. 't Is een oude stadspoort, eigenlijk overbodig geworden
toen de stad, die aanvankelijk een ronde gedaante had, na den grooten brand aan den
kant der haven werd uitgelegd en haar' tegenwoordigen meer langwerpigen vorm
verkreeg. Zij kwam toen in de bebouwde kom te staan en terwijl de vestingwerken
aan de zijde der Schelde in ruimen kring daarbuiten werden aangelegd, had zij voor
de verdediging geen waarde meer. Misschien dankte zij haar behoud aan haar hecht
en stevig muurwerk, waardoor zij als gevangenis dienst kon doen. Zij doet dit nog.
Daar is in de straat een buitengewone drukte. In de deuren verschijnen
dienstmeisjesgestalten, achter de vensters worden aangezigten zigtbaar. Een optogt
nadert, zamengesteld uit een' geboeiden man tusschen eenige veldwachters en een
betamend aantal straatjongens en leden van het schoone geslacht. Daar opent
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zich een deur nevens den poortboog. De dief en de veldwachters gaan binnen, de
straatjongens en de dames blijven er buiten en allengs verspreidt zich de volksmenigte,
de huisdeuren worden gesloten, de vensters verlaten, de rust keert weder. Hoe 't
daarbinnen uitziet, weet de man, die ‘opgebragt’ werd, beter dan wij. Vermoedelijk
is hij minder ingenomen met het fraaije gebouw, dan wij, die onpartijdiger zijn en
ons om de wille der goede stad verheugen, dat een gedenkstuk van oude bouwkunst
als dit tot nog toe gelukkig aan de sloopingswoede ontkomen is. De inwoners van
Bergen stellen er hoogen prijs op en zouden het zeer ongaarne zien verdwijnen. 't
Schijnt dan ook nog geenszins zóó bouwvallig en het staat niet zóó zeer in den weg,
dat het niet gespaard kan worden en met zijn beide hangtorens aan den naar de stad
gekeerden gevel, zijn beide zware ronde torens aan den havenkant, is het merkwaardig
genoeg, om de kosten van onderhoud ten volle waard te zijn, ook al moest aan de
eerwaardige, ernstige matrone voortaan een eervolle rust worden gegund.
Ons bezoek aan de poort heeft ons buiten de oude stad aan de haven gebragt. Daar
liggen de visschersvaartuigen en beurtschepen aan de breede kaden, met huizenreeksen
bebouwd. Daar prijkt de H.B. school, een stichting van den jongeren tijd, nevens het
oude ‘spuihuis’, en het voormalige arsenaal, thans tot kazerne gebruikt. Daar vinden
wij de graauwe muren van zoutkeeten en de hooge, nieuwe gebouwen eener
beetwortelsuikerfabriek, en het groote rad van een' ouderwetschen watermolen. Daar
verrast ons ook de uitnoodiging tot een watertogtje op de Ooster-Schelde. De
hoofdopziener der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, de heer C . J .
B o t t e m a n n e , staat gereed zich in te schepen ter inspectie van een gedeelte van
het stroomgebied, dat aan zijn zorg is toevertrouwd. Wèl dreigen donkere regenwolken
en het is dus mogelijk, dat het onderzoek door booze buijen verhinderd zal worden,
wèl zullen wij nu onze plannen in zoover moeten wijzigen, dat een voorgenomen
wandeling in de omstreken der stad achterwege blijft, maar de gelegenheid is te
verlokkend, om onder zulk geleide ook iets van de belangrijke visscherij op
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de Schelde te zien en te hooren. Volgaarne nemen wij het welkom aanbod aan en
vinden het ranke, sierlijke stoombootje een weinig verder reeds gereed liggen. Op
onze wandeling derwaarts over het terrein van geslechte vestingwallen, kunnen wij
het oude vermaarde St. Geertruiputje niet meer bezigtigen. Deze merkwaardige bron
van zoet, waarschijnlijk geneeskrachtig water, dat prins Frederik Hendrik op aanraden
zijner medici geregeld plagt te drinken, is bij den aanleg der verdedigingswerken
door Coehoorn door het brakke Scheldewater bedorven en sedert geheel verdwenen.
Daarentegen maken wij oppervlakkig kennis met een' oesterput, waaraan trouwens
op zulk een' afstand niet veel te zien is. 't Zijn een paar langwerpig vierkante bassins,
niet ongelijk aan de putten in het veen, waaruit de turf gestoken is, of aan de gaten
in een weiland, waaruit de grond tot ophooging van een' dijk is gehaald. De getraliede
bakken, waarin de jeugdige schaaldieren tot den strijd om 't bestaan bekwaam gemaakt
worden, blijven voor het oog verborgen.
De boot stoomt de haven uit, het overblijfsel van het waterfort voorbij. Wij zijn
‘op zee’, zooals de visschers van IJerseke den grooten waterplas noemen. Flaauw
teekent zich van verre de lage kustlijn af. Alleen T h o l e n met zijn kerk en geboomte
is duidelijk te onderscheiden. Overigens is 't grijs en blinkend water, grijs en blinkend
slib, en daarboven een grijze en blinkende lucht, waaraan van verre hoogst verdachte
wolken opkomen. Uitgestrekt is de watermassa, maar er is geen denken aan, dat een
vaartuig regelregt naar de plaats zijner bestemming koers zou kunnen zetten. Overal
wijzen tonnen, bakens en merken ondiepten en zandplaten aan. Eng is het vaarwater
en de stuurman moet er goed mede bekend zijn, om zijn' weg te kiezen. 't Is hier een
merkwaardige streek. Geweldige omkeeringen zijn hier geschied. Bragt van ouds de
magtige rivier aan Bergens kooplieden en visschers welvaart en voorspoed, elders
bragt zij verwoesting. Onder de kiel onzer stoomboot ligt het verdronken land van
Zuid-Beveland. Niet zeer ver van ons is de plek, waar R o m e r s w a a l na lange,
wanhopige worsteling is ondergegaan. Deze boei ligt boven den

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

359
toren van B r o e k e , een ambacht en parochie, allengs, het laatst in 1404, door
bedijking van gorzen en slikken vergroot, voortdurend door de wateren bedreigd,
herhaaldelijk door den vloed geteisterd, in November 1530 voor goed verzwolgen.
Nog stuit de bootshaak des schippers op het oude metselwerk en men zegt, dat zij
binnen het vierkante muurwerk diep kan worden ingestoken, eer zij den bodem raakt.
Welligt zouden zonder buitensporige kosten en moeite eenige duizende bunders
land heroverd kunnen worden en de scheepvaart zou er weinig bij verliezen. Zelfs
zouden de waterwegen, die gespaard moesten worden, in diepte winnen. Maar 't is
de groote vraag, of de grond de bedijking waard zou zijn. Waar niets dan zand wordt
gevonden, zou 't de kosten wel niet loonen. 't Is toch niet alleen om de eerste
inpoldering te doen. De oude strijd met den waterwolf zou dan onmiddellijk weêr
beginnen. Allengs, onmerkbaar eerst, ondermijnt de stroom den dijk, het zand waarop
hij gebouwd is wegspoelend. Niet enkel bij storm en hoogen vloed toont de rivier
haar reuzenkracht! 't Gevaarlijkst is zij, als zij verraderlijk haar werk der verwoesting
volbrengt en als zij bij laag water zich terugtrekt, dan ontvalt den dijk zijn steun.
Hulpeloos zakt hij ineen en door de bres dringt de vijand in zijn verloren gebied, om
er straks weêr als meester te heerschen. Zou de aanwinst van land hier een onzeker
voordeel zijn, voor de visscherij zou 't een doodsteek wezen. En de visscherij is in
deze streken van groot belang. Die op bot en schar, harder en geep, paling en garnaal
zijn in de Ooster-Schelde van niet veel beteekenis, al is natuurlijk het eene jaar
gunstiger dan het andere. De vangst van haring en ansjovis daarentegen levert in
gewone omstandigheden een ruime winst, die wat den haring betreft, volgens den
hoofdopzigter, bij meer zamenwerking der Bergensche visschers nog veel grooter
zou kunnen zijn. Met den vloed opkomende, worden de visschen bij de ebbe
tegengehouden door de ‘weeren’, afschutsels van gevlochten teen, die zigzagsgewijze
zijn geplaatst. Achter deze weeren worden zij met het net gevangen of in de fuik
gedreven. Ook andere bezoekers, als zalm, elft en dergelijken,
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vinden zich soms den terugweg afgesloten en worden niet versmaad. De weeren
worden door het rijk voor eenige achtereenvolgende jaren verpacht. Op uitgestrekte
mosselbanken worden door tal van visschers vaak goede vangsten gedaan. Maar
verreweg het merkwaardigste is er de o e s t e r t e e l t . Naar het schijnt werken
verschillende oorzaken mede, om hier dien belangrijken tak van bedrijf, beter dan
elders, te doen bloeijen en verrassend zijn de verkregen uitkomsten.
Tot voor eenige jaren was de oestervisscherij vrij; maar niet lang zou 't meer hebben
geduurd, of de eenmaal rijke banken zouden geheel zijn leeggevischt. De oester is
ongeloofelijk vruchtbaar. In een enkel jaar brengt het moederdier een millioen jongen
ter wereld en na drie jaar is het dier volwassen, in staat om op zijn beurt een dergelijk
aantal voorttebrengen en dat eenige jaren voltehouden. De vermenigvuldiging zou
dus bijna onrustbarend zijn, wanneer er van het broed niet zooveel verloren ging.
Als het, een digte wolk gelijk, de moederlijke schaal heeft verlaten, zwerft het een'
tijd lang op de oppervlakte der zee, om weldra weêr naar den bodem te dalen. Alleen
de larven hebben een zwemtoestel, maar als zij dat verloren hebben is het vermogen
om zich te verplaatsen hun ontzegd. Waar zij neervallen blijven zij, aan een of ander
hard voorwerp vastgehecht, om er te groeijen of te vergaan. Vergaan is het lot van
de meesten. Diepte, temperatuur en zoutgehalte van de zee zijn voor veler
ontwikkeling ongunstig en wie op voor hun' verderen wasdom geschikte plaatsen
vallen, worden door allerlei gevaren bedreigd. Talrijk zijn de vijanden, die op hen
azen; winterkoude kan hen dooden; storm en vloed overstelpt hen met zand en slib.
Niettemin waren er, ook aan onze vaderlandsche kusten, prachtige oesterbanken.
Maar het schelpdier is hoog in prijs en de vrije visscherij werd niet zelden
moordvisscherij, die met ontvolking der gansche bank eindigen moest. Rekening
houdende met deze omstandigheden is het zaak voor drieërlei te zorgen. Vooreerst,
dat van het broed zoo weinig mogelijk verloren ga; vervolgens, dat de oester bij zijn
ontwikkeling zoo veel mogelijk tegen nadeelige invloeden bevei-
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ligd worde; eindelijk, dat de visscherij op de banken aan behoorlijk toezigt
onderworpen zij. Om het broed te verzamelen worden in Julij en Augustus, wanneer
het drijft, op daartoe geschikte plaatsen voorwerpen neergelegd, waaraan het zich
hechten kan. Tegenwoordig gebruikt men voor zulke ‘collecteurs’ voornamelijk
dakpannen, met kalk bestreken, om de jonge dieren gemakkelijker te kunnen los
maken. Worden deze pannen opgenomen, dan vindt men hen met een grooter of
kleiner getal - gemiddeld 20 tot 30 - reeds als oestertjes kenbare diertjes bezet. Meer
dan elf millioen pannen werden in 1881 in de Ooster-Schelde uitgelegd. De jonge
dieren, nog te teêr om onbeschermd den harden strijd voor het bestaan te kunnen
doorstaan, worden met de pannen naar de ‘putten’ gebragt. In het volgende jaar
worden zij met stompe mesjes voorzigtig afgestoken en in de ‘hospitalen’, aan de
putten verbonden, overgebragt. Dit zijn bakken, met ijzergaas overspannen, waar
het water rij kan doorstroomen, maar geen vijandelijk dier noch slijk kan doordringen,
en die naar gelang der temperatuur verplaatst kunnen worden. Daar worden de oesters
verzorgd, totdat zij geschikt zijn, om op de banken te worden uitgezaaid. Zijn zij
daar rijp, dan worden zij gevischt, en of terstond in den handel gebragt, òf tot
wintervoorraad in de putten bewaard. Deze banken zijn sedert 1870 door de regering
verpacht. Slechts een paar natuurlijke banken, waar de visscherij vrij is, worden in
de Ooster-Schelde nog gevonden, maar de vangst aldaar is onbeduidend. Niet enkel
voor de schatkist is dit een niet te versmaden voordeel. De IJerseker bank werd in
1882 voor ruim drie tonnen gouds jaarlijks voor 30 jaar verpacht, terwijl de pachtsom
in 1870 slechts 12000 gulden was. Maar ook en vooral de teelt en de vangst der
kostbare schelpdieren heeft door deze matregelen aanmerkelijk gewonnen. Is het
eene jaar gunstiger voor het aanslaan van het broed dan het andere, kunnen stormen
en hooge watervloeden nog veel schade toebrengen, blijven krabben en zeehonden
nog steeds een niet gering deel van den buit zich toeëigenen, is bij alle waakzaamheid
der policie diefstal bij nacht en ontijd niet geheel te voor-

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

362
komen, en blijft er nog steeds veel te leeren over, hoogst belangrijk mogen de
uitkomsten worden genoemd. Van de stations B e r g e n o p Z o o m en
K r u i n i n g e n werden in 1881 niet minder dan 1 547 231 Kg. oesters verzonden.
Bij het snelle vervoer kunnen in het buitenland hooge prijzen worden bedongen en
belangrijke kosten zijn aan de oesterteelt verbonden. Goedkoop zullen zij nooit
worden en er is geen denken aan, dat zij ooit tot voeding van ‘het volk’ zullen
bijdragen. Maar tal van handen vinden er werk en tal van monden brood door, zoodat
ook hier de welverdiende winst der vermogende ondernemers aan velen ten goede
komt.
Bij onzen watertogt zien wij van deze dingen niets, dan de boven de zee uitstekende
takken, die de grenzen der verpachte perceelen aanwijzen. De collecteurs liggen
onder water en gevischt wordt er heden niet. De bui is losgebroken. De regen drijft
ons naar de kajuit. De inspectie moet worden opgegeven en de steven huiswaarts
gewend. Maar groote, uitvoerige kaarten, waarop alle platen en ondiepten, alle weeren,
alle mossel- en oesterbanken staan aangewezen, komen onze voorstelling te hulp en
de belangrijke mededeelingen omtrent de visscherij op deze stroomen doen ons het
uitstapje op de Ooster-Schelde geenszins als mislukt beschouwen, al werd het doel
ook niet ten volle bereikt.
In den middag zien wij toch nog iets van de behandeling der jonge oesters. Het
stadje T h o l e n is met de stoomtram zoo gemakkelijk te bereiken, dat wij het niet
onbezocht willen laten, nu wij zoo digt in de nabijheid zijn. De bui is overgedreven,
de lucht is opgeklaard en vriendelijk schijnt weêr de zon. 't Is ook een aangename
landstreek, die wij doorjagen. Aan deze zijde van Bergen zijn de oude wallen nog
gedeeltelijk over, en als wij hen achter ons hebben, komen wij in een vruchtbaar,
houtrijk oord, deels polderland, deels vrij hooge zandgrond. Beetwortel wordt er veel
verbouwd, om in de fabrieken tot suiker verwerkt te worden. Overigens vinden wij
er korenakkers en akkermaalsboschjes, terwijl de straatweg doorgaans met hoog
geboomte beplant is. Op een' wat golvenden bodem ligt het dorp H a l s t e r e n met
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boomgaarden en tuinen, boerderijen en heerenhuizen en zijn kerk in het groen. Wij
laten het regts van ons liggen, daar de groote weg er niet doorheen loopt; maar wij
kunnen er toch genoeg van zien, om te begrijpen, dat het een geliefd uitspanningsoord
voor de Bergenaars is, en dat het uitzigt er fraai en ruim moet zijn, voor zoover het
niet door het houtgewas wordt belemmerd. Rondom toch zijn het vruchtbare vlakten,
en op korten afstand blinkt de groote waterspiegel der magtige Schelde. De lage
polders, waarvan sommigen nog de namen van Bergens oude Heeren in herinnering
houden, werden bij oorlogsgevaar onder water gezet. Dan was van deze zijde de
toegang tot de veste voor den vijand gesloten en Halsteren rees er als een eiland uit
zee, met zijn schansen den wijden omtrek beheerschend. Het L a n g e Wa t e r , een
oude riviertak, thans een smalle waterloop, eertijds de grensscheiding tusschen
Brabant en Zeeland, deed voor de inundatiën goede diensten. Bij de herberg h e t
P a l i n g h u i s zien wij den kleinen stroom. Ook Tholen, de sleutel van Zeeland,
werd er door gedekt en in het treurige jaar 1747 hield de watervlakte in deze polders
de overwinnaars van Bergen buiten de Zeeuwsche grenzen.
Een rit van een half uur brengt ons in de nabijheid van Tholen. Maar wij zijn er
nog niet in. De rivier d e E e n d r a g t , ook een der Scheldearmen, scheidt ons nog
van de stad. Wij moeten met de veerpont over. Zou 't zoo bezwarend zijn een brug
te maken? Tholen wil er niet van hooren. De verpachting van het veer brengt te veel
voordeel aan voor de stedelijke kas. Volgens octrooi van herlog Filips van 1462
werden der stad alle veeren, die er destijds waren en nog zouden komen, in erfpacht
geschonken. Dit veer is alleen nog over. Dat op Romerswaal verviel, toen die stad
verzwolgen werd, even als een ander op het eveneens verzonken B r o o d e l o o z e .
Van den dijk hebben wij gelegenheid het stadje met zijn nog ten deele gespaarde en
met iepen beplante wallen te bezien, terwijl wij de veerpont wachten. 't Ligt er
vriendelijk aan den zoom der smalle rivier en levendig is 't op den Brabantschen
oever, waar groote wagens het kostbare vlas, met schepen
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uit Zeeland aangevoerd, opladen. En als wij overgevaren zijn, dan worden wij wêer
herinnerd aan de dingen, waarvan wij op dezen morgen meer gehoord dan gezien
hadden. Op den veerdam, bij een houten huisje, zijn eenige mannen, vrouwen en
jongens aan den arbeid. Daar staan lange rijen van dakpannen en 't is ons niet meer
een raadsel, wat dat beteekent. Wij zien er de oestertjes opzitten, ten deele vrij groot
reeds, ten deele nog zeer klein. Men wijst ons, hoe zij er worden afgestoken. Groote
voorzigtigheid is er noodig en niettemin worden er nog velen gekwetst. 't Is dan ook
wel beproefd, andere collecteurs te gebruiken, waarbij het afsteken overbodig is,
maar de pannen zijn toch nog verreweg het meest in gebruik.
Tholen is een stil stadje, met enge straten, en vrij wat ruimte binnen zijn wallen
wordt door tuin- en moesgrond ingenomen. De meeste huizen zien er ouderwetsch
uit en zijn klein en laag. Trapgevels zijn er niet zeldzaam, maar een' belangrijken
gevel merken wij niet op. Enkele woningen hebben eenig aanzien en de stad, wier
inwoners van visscherij en landbouw leven, is ook niet in verval. Een fraai nieuw
schoolgebouw toont zelfs, dat er welvaart heerschen moet. Aan de H o o g s t r a a t
staat het stadhuis, dat zich met zijn' slanken achtkanten toren uit het dak en zijn'
antieken voorgevel deftig genoeg vertoont, en zeker zou winnen, wanneer het niet
als door de huizen, waartusschen 't geklemd is, wat ineengeperst scheen, zoodat het
voor zijn hoogte veel te smal is. En door de zijmuren, die onmiddellijk als halve
trapgevels nederwaarts loopen, geeft het min of meer den indruk van een' gevel
zonder huis. 't Is dan ook maar een gedeelte van een oud en zeer uitgestrekt gesticht;
van het ‘steenen huis’, waar de tolgaarder woonde, sedert Tholen in 1220 aan graaf
Willem I gekomen was. Reeds van ouds was hier een belangrijke tol gevestigd,
waaraan de stad haar' opkomst en zelfs haar' naam moet te danken hebben.
Verreweg het belangrijkste gebouw is de groote kerk, uit het begin der 15de eeuw,
die haar hooge, zware muren, door open contreforts gesteund, op een door iepen
beschaduwd plein ver-
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heft. Geheel voltooid schijnt zij niet te zijn geweest, of de koortrans, wiens pilaren
in den buitenmuur zigtbaar zijn, moet later zijn weggebroken. Zij is versierd met een
bezienswaardige portiek. Van binnen is zij door het kunstig gemetselde steenen
gewelf merkwaardig en op het koor is een fraaije zerk van een' Heer en dame uit het
geslacht van B l o i s , dat tot in het begin der 15de eeuw de heerlijkheid in leen had.
Van de tombe van Guy, den laatsten Heer, gestorven in 1421, is nog slechts de steen
over, waarop zij stond. Forsch en kloek is ook de vierkante toren met zijn stompe
kap, en opnieuw hebben wij de aanleiding, ons te verbazen over de menigte van
schoone en statige kerken, door het voorgeslacht gesticht. En wat wisten onze vaderen
hun huizen aardig te versieren, ook in een' tijd die nog niet zóó ver achter ons ligt!
Wij kunnen er niet ver van 't stadhuis een proeve van zien.
Niet meer uit den besten tijd, maar toch geenszins onverdienstelijk, is het
schoorsteenstuk van tegels in de woning van den smid J . v a n H o u t e n . Toen 't
er in 1770 geplaatst werd, was in dit huis blijkbaar reeds een smederij gevestigd. Het
vertoont den meester met zijn gezellen aan het werk, en dat de toenmalige werkluî
een hartversterking niet versmaadden, blijkt uit het kunstelooze maar zeker
welgemeende onderschrift:
Vrouw tap de kan maar pas op de vonk(en)
Als het ijzer is heet moet het zijn
Gesmeed. En dan ook eens gedronken.

Sieraden van dien aard zijn er welligt meer in Tholen, maar ter onzer kennis kwamen
zij niet, bij het korte oponthoud dat ons er vergund was.
Moeten wij, op den Brabantschen wal teruggekeerd, een oogenblik op de stoomtram
wachten, wij kunnen dien tijd niet besteden aan de bezigtiging van het hoornwerk
S l i k k e n b u r g , dat eertijds aan deze zijde Tholen hielp verdedigen. Het is
verdwenen, evenals het oude dorp met kerk en molen, dat er nog vroeger was te
vinden en op een kaart van 1555 voorkomt.
Dank zij der tram, die ons tijdig in Bergen terugbrengt, en
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den heerlijken, helderen avond, kunnen wij nog iets van Bergens omstreken zien,
om ons te overtuigen, dat zij den inwoners aangename wandeltogtjes vergunnen. Er
is vrij wat bosch en van eenige heuveltoppen is het uitzigt ruim en rijk. Er zijn
liefelijke paadjes door bouwland en hakhout, wilde zandsporen tusschen rijzige
dennen, geheimzinnige plekjes in het welige struikgewas, groene, digt begroeide
dalkommen- en belommerde beukenlanen. En soms, als wij een hoogte hebben
beklommen, blinkt achter het donkere hout en de stad op den achtergrond, de prachtige
Schelde in den gloed der dalende zon.
Tot ons bezoek aan Z e e u w s c h - V l a a n d e r e n wilden wij ons te Middelburg
eenigszins voorbereiden. Niet alleen, dat wij van den heer F. Nagtglas, die
herhaaldelijk deze streken bereisde en in E i g e n H a a r d een prettige bijdrage over
het 5de District had geleverd, gaarne nog eenige inlichtingen wenschten te ontvangen
behalve die, welke wij reeds van eenige andere vrienden van dat goede land hadden
verkregen, maar wij achtten het ook noodig, ons vooraf wat vertrouwd te maken met
den voormaligen toestand der landstreek. Want, zoo ergens in ons vaderland, dan
hebben hier wel belangrijke veranderingen plaats gehad en de talrijke kaarten, aan
het Z e e u w s c h G e n o o t s c h a p d e r We t e n s c h a p p e n toebehoorende,
stellen ons in de gelegenheid, er ons eenige voorstelling van te vormen.
Van oudsher moet hier reeds een gemengde bevolking hebben gewoond. In de
ruwe bosschen tusschen de zee en de Schelde huisden ten tijde van Caesar
vermoedelijk uit Germanië verdrongen M e n a p i ë r s en uit Gallië afkomstige
M o r i n i ë r s , en in het laatst der 4de eeuw schijnen er zich ook talrijke volkplantingen
van S a x e r s gevestigd te hebben. De breede zeearm h e t Z w i n - de S i n c f a l gold tevens als de zuidergrens van het land der Friezen. Van het grondgebied, dat
voor het eerst omstreeks 678 onder den naam van V l a a n d e r e n voorkomt, was
deze
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landstreek een deel. Als de eerste Evangelieverkondigers onder de woeste, nooit
overwonnen heidenen, worden E l i g i u s en W i l l e b r o r d genoemd. Onder de
regering van Karel den Groote moet de bevolking versterkt zijn geworden door een
groot aantal Saxers, herwaarts overgevoerd, en sedert de opkomst van het graafschap
Vlaanderen op het einde der 9de eeuw bleef het gewest, waarin wij gaan rondzwerven,
aan de heerschappij der magtige Vlaamsche vorsten onderworpen, totdat het in den
Spaanschen oorlog gescheiden werd van het land, waaronder het altijd had behoord.
Voortdurende oorlogsrampen en overstroomingen hadden het in dien tijd nagenoeg
ontvolkt en na den Munsterschen vrede waren het Vlamingen, Franschen en Zeeuwen,
die er zich kwamen nederzetten, nevens de oorspronkelijke inwoners, er gebleven
of teruggekeerd. Ook ambtenaren en soldaten vermengden zich met de bevolking,
terwijl nog voortdurend Belgen in niet geringen getale er hun woonplaats vestigen.
Onder de regering der oude graven en hunne opvolgers uit het Bourgondische en
Oostenrijksche Huis, was het tegenwoordige 4de District nagenoeg in zijn geheel een
deel van h e t V r i j e v a n B r u g g e , en droeg het, als een der drie kwartieren, den
naam van h e t O o s t V r i j e of h e t V r i j e v a n S l u i s , terwijl het 5de het
grootste deel bevat van de oude V i e r A m b a c h t e n , de landstreek ten N. van h e t
l a n d v a n Wa e s en in H u l s t e r - , A x e l e r - , A s s e n e d e r - en
B o u c h o u t e r -ambacht verdeeld. Het eene deel, aan den burgt te Brugge
onderhoorig, werd tot Fransch-Vlaanderen gerekend; het andere, onder den burgt te
Gent, tot Keizerlijk Vlaanderen. Gedurende den 80jarigen oorlog steden belegerd,
gewonnen, verloren, nu eens Spaansch, dan weêr Staatsch, schanzen opgeworpen,
polders onder water gezet. Toen deze gewesten in het bezit der Republiek gekomen
waren, werden zij als generaliteitslanden door de Algemeene Staten bestuurd,
behoudens het beheer over Axel, Ter Neuzen, Biervliet en de forten Lillo en
Liefkenshoek, dat onder den naam van ‘Committimus’ aan gecommitteerde Raden
van Zeeland was opgedragen. Was er dus een zeer gemengde bevolking, ook de
eenheid in bestuur ont-
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brak er en velerlei verwarring en strijd bleef niet uit. Maar niet de regeeringsvorm
alleen of bovenal onderging belangrijke wijzigingen. De bodem zelf was het tooneel
van menig verandering. Water tot land gemaakt; land in water verkeerd; dat is de
doorgaande geschiedenis. Zeeboezems opgeslijkt, rivierarmen verland, koopsteden
met diepe waterwegen en ruime havens tot landstadjes vernederd, nietige stroompjes
tot geweldige rivieren aangewassen, vruchtbare velden met bloeijende dorpen,
kasteelen en kloosters verzwolgen, straks weêr polders ingedijkt, en weêr overstroomd
en weêr gewonnen. De kaarten zijn natuurlijk verschillend van waarde. Er zijn er
van de grootste naauwkeurigheid; er zijn er, die de middeleeuwsche toestanden meer
naar historische gegevens, dan naar plaatselijke opnemingen voorstellen. Maar ook
deze laatsten zijn voor ons doel niet zonder beteekenis, al mogen zij in bijzonderheden
niet te vertrouwen zijn. De loop der oude dijken, de rigting van waterpoelen en
meertjes verspreidt nog vrij wat licht over de gesteldheid der landstreek in een' tijd,
waaromtrent geen gelijktijdige kaarten zijn te raadplegen.
Wanneer wij den Atlas met al die kaarten, platen, portretten, plattegronden en wat
dies meer zij sluiten, is de indruk niet weinig versterkt, dat wij een gewest met een
zeer rijke en zeer belangwekkende geschiedenis gaan bezoeken. Maar hoe gevoelt
zich uw gids in Zeeuwsch-Vlaanderen ook overstelpt door het besef van de
moeijelijkheid zijner taak! Welwillende vrienden van dat goede land, ingenomen
met zijn voornemen om het wat beter aan zijn landgenooten te leeren kennen, hebben
hem een menigte bouwstoffen verschaft en aangewezen. Welligt zou hij er door in
staat zijn gesteld, een tamelijk volledige en in bijzonderheden afdalende geschiedenis
van Zeeuwsch-Vlaanderen er uit-optestellen. Maar dat ligt geheel buiten het bestek
eener ‘wandeling’. Uit de overrijke stof moet hij trachten te kiezen, wat van algemeen,
wat alleen van plaatselijk belang is. Den een' zal hij te weinig geven, den ander te
veel. En wat nu het land zelf aangaat, afgezien van zijn geschiedenis? Steden die
belangrijk zijn - geweest, dorpen, welvarend maar zonder veel beteekenis, dijken,
polders, hof-
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steden; zal het hem gelukken, daarvan een schets te leveren, die de wandelaar in de
huiskamer met genoegen en belangstelling lezen kan?
De stoomboot naar B r e s k e n s verlaat de haven van Vlissingen. Welk een waterplas!
Regts ligt de open zee en op korten afstand van ons krullen zich haar schuimende
golven. Ter linkerzij, landwaarts in, strekt de breede rivier zich uit zoover wij kunnen
zien. Driemasters draagt zij en reusachtige stoomers. Op de sterke deining rijst en
daalt ons vaartuig en wij kunnen ons voorstellen, dat er op den overtogt naar Breskens
wel eens tol aan Neptunus betaald wordt. Ook laat het zich denken, met hoeveel
moeite en gevaar de reiziger derwaarts kon hebben te worstelen in te dagen, toen
slechts roeiboot of zeilschuit hem overbragt. Maar minder gemakkelijk maken wij
ons vertrouwd met de gedachte, dat in Willebrords tijd nog maar een nietig riviertje
Zeeland en Vlaanderen scheidde en zelfs nog in 1058 de monniken uit de abdij van
St. Wynoxbergen bijna droogvoets over d e H o n t e - thans deze Wester-Schelde!
- kwamen. Reeds terstond ligt hier een bladzijde opengeslagen van die geschiedenis,
die 't verhaalt, hoe magtige stroomen vloeijen, waar eens land is geweest.
Maar ook, hoe zee en rivier, na eerst de landen te hebben overstroomd, weêr hun
eigen werk verwoesten en onophoudelijk voortgaan land te vormen, kunnen wij reeds
aanstonds zien, wanneer wij voet aan wal zetten. Het dorp Breskens met zijn verlaten
fort ligt nog een heel eind ver. Er is een haven, maar daarin is bij ebbe meer slib dan
water en de schuitjes liggen er op het drooge. De boot komt niet verder dan tot het
einde van het zeer lange hoofd en als wij over dien breeden dam dorpwaarts wandelen,
dan overzien wij een groote, grijze vlakte van slijk en zand, aan den zeekant zich
aansluitend bij den zwaren dijk. Bij vloed loopt zij onder en dan stuiven de golven
op tegen de palen en steenglooijingen van het hoofd, maar iedere vloed
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verhoogt den grond en dan komt eindelijk de tijd, waarin de droogte bedijkt wordt.
Breskens is vroeger een eiland geweest, of liever geworden. In de 2de eeuw onzer
jaartelling schijnt het met den vasten wal verbonden te zijn geweest. Later werd het
er van afgescheurd en het oude dorp ging verloren; sedert het einde der 15de eeuw
was 't er door inpoldering weêr aangehecht, en nog menigmaal braken de golven
weêr in en nog eens werd het dorp verzwolgen. De gemeente bestaat thans uit een
drietal polders, maar vrij wat land bleef bedolven in zee. De heerlijkheid behoorde
van 1480 tot 1609 aan de Heeren van Ravestein, tot den tijd der omwenteling aan
hunne erfgenamen uit het huis Neuburg en werd aan verschillende geslachten in
achterleen uitgegeven.
Bij de haven 's eenig leven, want hier moet alles voorbij, wat het 4de Distrikt aan
den Scheldekant inkomt of uitgaat. Er staan groote hoopen vlas, gereed om verscheept
te worden, en ook andere koopwaar wacht er op vaartuig of wagen. In dit gedeelte
van het dorp zien de huizen er ‘Hollandsch’ uit, maar in het eigenlijke dorp hoofdzakelijk een lange, breede, doodsche straat - hebben niet weinigen de Vlaamsche
of Brabantsche type. Zoo is het ook met het h o t e l d u C a n o n d ' o r , ondanks
zijn' weidschen naam een onaanzienlijk gebouw, en ondanks zijn onaanzienlijk
voorkomen, degelijk en goed. Trouwens, geen minder personaadje dan keizer
N a p o l e o n I heeft er wel vertoefd. In verband met de geduchte vestingwerken, die
hij voor Vlissingen beraamde, werd ook Breskens belangrijk versterkt, en de keizer
liet gaarne het oog des meesters over de dingen gaan. Nog in 1835 werd er een
gekazematteerd fort gebouwd, waar tot dus ver een groote hofstede lag. Maar toen
Vlissingen in 1870 ophield een vesting te zijn, werd alles geslecht, behalve het
havenfort, dat als bergplaats voor vlas wordt gebruikt en zoo althans nog van eenig
nut is.
't H o t e l d u C a n o n d ' o r nu heeft een koetspoort, die zoowel toegang geeft
tot een binnenpleintje, waar onder een afdak eenige karretjes staan, als tot de
algemeene koffijkamer en de
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zaal voor de logé's daar tegenover. Bij onze intrede in Zeeuwsch-Vlaanderen zien
wij reeds terstond, wat wij te wachten hebben. 't Is een eenvoudig land. Weelde zullen
wij er in de ‘hotels’ niet vinden. Bovendien, de huizen hebben door bouwstijl en
kleur iets zwaarmoedigs, iets, dat aan verwaarloozing en verval zou doen denken,
en de kamers zijn donker en laag. Met eenige aarzeling zou men er binnen gaan.
Vrolijke en gezellige, ruime en lichte logementen, zooals de N. gewesten ook in
kleine steden en niet veel beduidende dorpen er hebben, vinden wij hier nergens.
Maar de menschen zijn hupsch, 't is alles zindelijk en wie zijn eischen niet te hoog
stelt, zal tevreden zijn. Aan het hoofd vinden wij ‘P i e t ’, sedert jaren koetsier en
huisknecht, commissionair en kruijer van het hotel, die de passagiers van de stoomboot
opwacht en opvangt. ‘Een rijtuig noodig?’ Wij beslissen nog niet. Eerst moeten wij
omtrent wegen en afstanden wat op de hoogte komen. 't Is reeds vier uur in den
middag en wij wenschen onzen tijd zoo goed mogelijk te gebruiken. De slotsom
onzer overlegging met de kasteleines is, dat wij een karretje nemen en dat ter onzer
beschikking houden tot een' togt door het 4de Distrikt, waarbij Piet, die met het land
ten volle bekend is, ons naar de belangrijkste plaatsen zal brengen, ons de noodige
inlichtingen zal verstrekken en ons in alle opzigten als een trouwe lijfknecht ten
dienste zal staan. Wakker heeft hij zich van die taak gekweten.
Het karretje is hier het gewone rijtuig. Behalve een paar groote marktwagens zien
wij er geen ander rijtuig in den stal en geen ander ook komt op weg ons tegen. In
een eigen karretje rijdt de boer, de dokter, de notaris, in een gehuurd de vreemdeling
en de landzaat op reis. Zij hebben een' kap van wasdoek of leder, met een
verschuifbaar raampje, of een linnen huif, en zijn voor vier personen ingerigt.
Het duurt niet lang, of wij zijn op weg. Eerst gaat het naar G r o e d e . Breskens
komen wij in zijn gansche lengte door, en als wij het dorp, dat niets bijzonders heeft,
uit zijn, hebben wij het open veld rondom ons. 't Is polderland en dus vlak. Maar 't
is rijk bebouwd. Tarwe, paardeboonen, garst, aardappels, kanarie-
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zaad, boonen en erwten wassen er welig. Hier en daar staan groote vlashoopen, die
of voor Holland, of voor België bestemd zijn. Langs den weg staat niet veel geboomte,
vooral niet langs de grintwegen door de polders. Voor zoover er wat geplant is, zijn
't meest wilgen en populieren. Toch is het land geenszins boomloos. Overal rijzen
uit de bouwlanden hooge boomgroepen op, soms van vrij grooten omvang. Waar
zulk een bosch is, als een eiland in zee, daar ligt een hofsteê. Elke hofstede heeft
nabij het huis een bosch van op rijen geschaarde iepen, niet zelden ook een laan naar
den weg. En overal zien wij de vlakten doorsneden van lange boomenreeksen. Dat
zijn oude dijken, thans in ruste, maar die eens de daarachter gelegen velden
beschermden en telkens weêr spreken van strijd met de golven en van behaalde
overwinningen. Ook het land van Groede was eertijds een eiland. Was 't waarschijnlijk
in het begin der 12de eeuw als nieuw land uit de zee ontstaan, in 1377 werd het
losgescheurd en verbrokkeld. Er was toen reeds een kerk, die in 1271 ‘de nieuwe
kerk’ wordt genoemd. Nog in 1506 voer Filips de Schoone van Sluis naar Groede
en van daar naar Walcheren. In 1570 werd nagenoeg alles overstroomd en naauwelijks
was de schade hersteld, of weêr bedekten de golven het land. Maar ditmaal had de
landzaat zelf de dijken doorgestoken. 't Was in 1587. Sluis was door de Spanjaarden
genomen. Toen hebben de inwoners van Groede, liever dan zich aan den vijand te
onderwerpen, hun huizen en akkers aan de golven prijs gegeven en in Zeeland een
andere woonplaats gezocht. In 1612 begon de herdijking, waaraan ‘Va d e r C a t s ’
het grootste aandeel had. Eenige minuten ten N.W. van het dorp aan den C a t s w e g
vindt men de hofstede, waar hij vertoefde als hij Groede bezocht, en men verhaalt
dat de groote palmstruiken, die er prijken, door zijn hand zijn geplant.
Het dorp is vrij groot en ziet er welvarend uit. 't Middelpunt vormt het plein,
waarop, in een plantsoen van kastanjes, platanen, accacia's, treurwilgen en bloeijende
heesters, de nette kerk met haar' sierlijken toren ligt. Al bleef de kerk bij watervloed
en overstrooming staan, zij had toch zooveel geleden, dat
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zij in 1623 nagenoeg geheel vernieuwd moest worden. Cats schonk er 1600 gulden
voor en bedacht de gemeente in zijn testament. Ook later nog werd aan het gebouw
veel hersteld, zoodat van het oude weinig of niets meer over is. 't Zou toch moeijelijk
te herkennen zijn onder de portland, die de muren bedekt. De zoogenaamde ‘Catsbank’
is van den raadpensionaris niet afkomstig. Met preekstoel en doophek werd zij in
1794 door de erven Cats geschonken. Misschien vinden wij nog een overblijfsel uit
de oude kerk in het brok steen, dat bij den ingang van 't plantsoen ligt; het schijnt
het voetstuk van een doopvont te zijn. Het onderste gedeelte van den toren is vierkant
opgetrokken, met zware steunbeeren en daarboven verheft zich de ranke achtkantige
bouw, met rondbogen beneden den trans en een fraaije door een koepeltorentje
gekroonde spits. Tusschen het rijk geschakeerde groen komt het bedehuis deftig en
toch vriendelijk uit.
Staats-Vlaanderen was tijdens den vrijheidsoorlog het natuurlijk toevlugtsoord
voor Vlamingen en Walen, wien in hun vaderland de vrijheid des gewetens was
ontzegd. Vlaamsche Doopsgezinden en Waalsche Hervormden kwamen er zich
vestigen en ook te Groede vond men er in niet onbeduidenden getale. De eersten,
sedert 1647 er gekomen, werden echter te Groede niet geduld; zij hadden dan ook
niet hier hun vermaanhuis, maar een weinig verder, nabij Nieuwvliet. De laatsten
vormden er tot 1818 een afzonderlijke gemeente, die van 1619 tot 1794 een' eigen
predikant had en in het Zuidelijkst deel der kerk haar godsdienstige zamenkomsten
hield. En toen in 1732 de Luthersche Salzburgers uit hunne woonplaats verdreven
werden, kwamen op uitnoodiging van Burgemeesters en Schepenen van h e t V r i j e
een 800-tal dier ballingen hier een nieuw vaderland zoeken. Van dien tijd dagteekent
het bestaan der Ev. Luth. gemeente te Groede. Haar kerk met pastorie en school ligt
aan het einde van het dorp, in de straat waardoor wij naar Nieuwvliet rijden. Niet
geheel beantwoordde de colonisatie aan de wederzijdsche verwachtingen. De kinderen
van 't gebergte konden in de polders niet aarden; de mijnwerkers waren voor het
boerenwerk weinig geschikt. Velen
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hunner vertrokken, maar de gemeente bleef tot dezen dag in stand. Overigens treffen
wij te Groede kerkjes voor R. Catholieken en Chr. Gereformeerden.
Wederom polders. - Tusschen Groede en Cadzand stroomde een vaarwater, het
Z w a r t e g a t , dat ook het Oostburger- van het Aardenburger ambacht scheidde.
De aanwassen en schorren werden tusschen de jaren 1458 en 1511 bedijkt en er
ontstonden de heerlijkheden N i e u w v l i e t , S t . P i e t e r en M e t t e n y e , die in
ééne hand waren en doorgaans alleen naar de eerste genoemd werden. 't Was een
vrije heerlijkheid, met hoog, middelbaar en laag regtsgebied, waarin alleen van civiele
zaken beroep gedaan kon worden op het college van h e t V r i j e te Sluis. Uit den
zeer verschillenden regtstoestand laat het zich verklaren, dat de Doopsgezinden, uit
Groede verdreven, hier een gemeente en een kerk konden hebben, totdat zij in 1777
te niet ging. In het kleine gehucht St. Pieter stond hun vermaanhuis. En daar moet
ook het oude dorp Nieuwvliet worden gezocht, in het laatst der 16de eeuw bij een'
doorbraak weggespoeld. Het tegenwoordige dorp werd omstreeks 1658 gesticht en
wel nog meermalen door overstrooming geteisterd, maar toch behouden. Uit dien
tijd is ook de kerk, al is er ouder steen aan te vinden, van de St. Barbarakapel
afkomstig. Er is noch aan het eenvoudige gebouw met zijn koepeltorentje, noch aan
het dorpje met zijn roode daken, dat grootendeels uit ééne straat bestaat, iets te zien.
Vroeger stond in de nabijheid een deftig huis, soms door de Heeren van Nieuwvliet
bewoond, maar dit is in 1792 gesloopt.
Ons karretje gaat - niet op een' zandweg, maar op een' grintweg. Die verving in
1864 het voetpad naar Sluis, en een grintweg is altijd nog beter dan een zandweg.
Maar er was een tijd, ook in deze streken, toen het een groot voorregt was, als het
karretje een' z a n d w e g vond. Daar kon men voortkomen, al ging 't niet snel
misschien. Maar hoe ging 't in het kleispoor, bij nattigheid een taaije brei, waar alles
bleef steken, bij droogte vol kuilen en bulten! En hoe ging 't in den modder, waar
alles wegzonk en de voetganger alleen met hehulp van ‘stapsteenen’
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door 't moeras kon waden! Voor ons behooren karretjes en zandwegen tot de horreurs
van den ouden tijd, maar zulk een oude spreekwijs kan er ons wel eens aan doen
denken, wat onze vaderen ontbeerden, als dat reeds weelde voor hen was.
Van Nieuwvliet naar Sluis is 't een lange rit, en al wisselen natuurlijk de
bijzonderheden in het landschap telkens af, in de hoofdzaak blijft het hetzelfde
karakter behouden. Nu eens rijden wij door den polder, dan weêr beklimmen wij
een' ouden dijk, om straks weêr af te dalen. Soms is de weg open, soms met wilgen
en peppels omzoomd, soms door hooge iepen beschaduwd. Te midden van
korenlanden en weiden liggen de hofsteden met hun bosschen. Maar over 't algemeen
schijnt de streek hier wat woester. Nu en dan schemeren duinen aan den zeekant.
Huizen en boerderijen zijn zeldzamer, dan in het gedeelte, dat wij tot dusver hebben
gezien. Kwam ons niet nu en dan een dier lage, lange boerenwagens, met het zware,
wijd uiteenloopende tweespan tegen, dan zouden wij ons haast in een uitgestorven
oord verplaatst meenen.
Bij een buurt van een paar huizen loopt een zijweg regts den polder in. Dit is ‘de
Merrieweg’, of eigenlijk ‘de Mariaweg’; de weg naar C a d z a n d . Zullen wij dien
inslaan? Zal 't den niet onbelangrijken omweg loonen? Cadzand heeft een
merkwaardig verleden, maar geeft het heden ons er nog iets te zien, wat daaraan
herinnert? Wij zouden er niets vinden, dan een vrij groot dorp, met een kerk, ten
deele tot pastorie verbouwd, die blijkbaar grooter geweest is, maar in haar'
tegenwoordigen vorm niet oud. Wij laten dus het stille plaatsje maar liggen, al zou
zijn geschiedenis ons wel derwaarts trekken. Het land van Cadzand moet tot in de
12de eeuw aan het vaste land verbonden zijn geweest en toen zich nog wel een paar
uur verder in zee hebben uitgestrekt. Maar ook hier braken de golven in en ‘d e
P a a r d e n m a r k t ’ met de W u l p e n bleven overstroomd, terwijl Cadzand een
eiland werd. Van den strijd der Vlamingen te Cadzand en Brugge tegen de zee had
zelfs Dante in zijn zonnig Italië gehoord, en met eerbied spreekt hij van een
worsteling, die hij zich wel
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naauwelijks in al haren ernst zal hebben kunnen voorstellen. Aan de zijde, waar thans
de Noordzee de duinen bespoelt, ging vrij wat land verloren: W u l p e n , met twee
dorpen, gasthuis en klooster, W i e l i n g e n , met een kerkdorp, S c h o o n e v e l d e
met kerk en heerenhuis, en werd van tijd tot tijd een gedeelte van den verdronken
grond weêr herdijkt, het meeste kon niet behouden worden. Van de Noormannen
had Cadzand veel te lijden, en later, toen het reeds een eiland was, werd er menig
strijd gevoerd. Jan van Renesse, Dirk van Brederode, Willem van Oosteruant
bezochten 't met hun stroopende benden. Vlamingen en Engelschen streden er in
1337 en ter vergoeding van de toen geleden schade stichtte Koning Eduard III te
Cadzand een klooster en een gasthuis. In 1338 en 1406 kwamen de Engelschen, in
1340 de Franschen er plunderen. In 1484 bezochten de troepen van Maximiliaan van
Oostenrijk het rampzalig eiland en in 1492 teekende hij er den vrede met de
Vlamingen. Ook in den Spaanschen oorlog leed het herhaaldelijk aanstoot en in 1747
werd het door de Franschen gebrandschat. Men vond eertijds op het eiland den sterken
burgt G r e v e s t e i n , en een edel geslacht v a n C a d s a n t , vermoedelijk uit Borselen
gesproten, bloeide in de 14de eeuw. Er waren overigens aanzienlijke leenen, van den
leenhof te Brugge afhankelijk, waaronder die van C r a b e k e en M o n t i g n y , in
1523 ten behoeve van J a n v a n B a e n s t tot een' leenhof, h e t H o f v a n
C a d z a n t , vereenigd. De Hervorming vond er talrijke aanhangers en met gejuich
werden in 1567 de watergeuzen er begroet. Sedert bleef hun godsdienstoefening
onverstoord, al was de omtrek in de magt der Spanjaarden. Maar de oude, reeds in
1270 genoemde Mariakerk, wier hooge toren een baken in zee was, moest in 1606
nagenoeg geheel worden vernieuwd, terwijl de Fransche kerk, voor de uitgewekenen
tengevolge van de herroeping van het E d i c t v a n N a n t e s hier gesticht, in 1817
is gesloopt. In de 17de en 18de eeuw werd door verschillende inpolderingen het eiland
aan den vasten wal gehecht.
In den breeden zeearm h e t Z w i n lag een eilandje of zandplaat, h e t Z u i d z a n d
genaamd. Reeds in de 13de eeuw was het

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

377
bedijkt en vond men er een dorpje met een kapel, aan S t . C h r i s t o f f e l gewijd.
Sedert overstroomd en in 1617 herdijkt, verrees een nieuw dorp, met een wat grooter
kerk, in 1659 ongeveer ter plaatse van de oude kapel gesticht. In dit Z u i d z a n d e
behoeven wij ons niet op te houden. Het heeft evenmin iets belangrijks aan te wijzen,
als het op eenigen afstand gelegen dorpje R e t r a n c h e m e n t , onstaan uit de
versterkingen, door prins Maurits ter bescherming van het Zwin in 1604 aangelegd.
Het dorpje ligt nu in het korenland en alleen de dijken herinneren er nog aan de
wateren, die het fort bestrijken moest. Van het groote bosch, dat zich op het einde
der 12de eeuw tusschen Cadzand en het Zwin uitstrekte, is sedert lang niets meer te
vinden.
Reeds in den omtrek van Zuidzande reden wij over den grond, waar het Zwin heeft
gestroomd, maar als wij S l u i s naderen, dan komen wij op 't gebied van den grooten,
overwonnen waterwolf. Ruim is 't gezigt van den dijk. Ginds rijst een logge, zware
steenklomp boven de velden op. 't Is het overschot van den toren van S t . A n n a
t e r M u i d e n , van een gehucht op de schor G r e v e n i n g e n in de 13de eeuw
opgewassen tot een stad, die de voorhaven van het magtige en bloeijende Brugge
werd, thans weêr tot een nietig dorpje afgedaald. Ver van ons, aan onze linkerzijde,
over de vruchtbare akkers, laat zich A a r d e n b u r g onderscheiden, en voor ons ligt
Sluis met zijn' stadhuistoren, even uitkomend boven het houtgewas. Maar wij verlaten
den dijk weêr voor den polder. Hier, waar dit korenveld golft, had onze Piet nog niet
vele jaren geleden de laatste schuit zien zitten in den modder, waarin zij was blijven
steken! 't Is land, alles wat men ziet; bouwland, weiland, lanen, hofsteden, en van
den geweldigen zeearm, die diep in het land indrong, - op het laatst der 12de eeuw
zelfs tot Brugge toe, - die handelsvloten droeg en waarop zeeslagen geleverd werden,
is niets meer te bespeuren. Ons Nederlanders is die geschiedenis van overstroomingen
en inpolderingen niet vreemd. Toch blijft zij ons boeijen met haar verhalen van
woeste kracht, die in weinig uren verdelgt, van geduldige volharding, die 't bedreigde
zorgvuldig behoedt, het verlorene met

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

378
onbezweken moed herwint. Toch blijven zij belangrijk, die getuigen van de
voortdurende veranderingen, door onzen bodem ondergaan. En een landstreek als
deze, sedert eeuwen het tooneel van de worsteling van den mensch tegen de wateren,
òf om de diepte niet te verliezen, die zijn schepen noodig hebben, òf om de landen
te beschermen, waar zijn woning staat, òf om den aangespoelden grond te vormen
tot akkers voor zijn graan en weiden voor zijn vee, - een landstreek als deze, verkrijgt
door al die herinneringen een hooge mate van aantrekkelijkheid.
Sedert de mond van het Zwin in 1864 voor goed gesloten werd, verving de groote
Z w i n p o l d e r het breede vaarwater, dat Sluis gedurende eenige eeuwen tot een
hoogst belangrijke plaats had gemaakt en daardoor tot het tooneel van talrijke, vaak
merkwaardige krij sbedrijven. Wat thans van de stad nog over is, is niet meer dan
een schaduw van wat zij vroeger is geweest. Maar wat herinneringen verdringen zich
bij de wandeling door haar stille straten, langs de tuinen en grasvelden, waar eertijds
statige gebouwen oprezen, terwijl het oog weidt over de velden, vroeger met sterke
en uitgestrekte vestingwerken bedekt, of koopvaarders en oorlogschepen dragend,
toen er nog breede en diepe wateren stroomden! Een geschiedenis van Sluis zou een
boekdeel vullen en de toelichting eischen van tal van kaarten en plattegronden, waar
in den loop der eeuwen door natuur en menschenhand zooveel van gedaante
veranderde. Terwijl uw gids er ronddwaalt onder 't geleide van den burgemeester
Mr. H e n n e q u i n , zelf Sluizenaar van geboorte en wiens geslacht er sinds lang was
gevestigd, terwijl hij op de plaats zelve zich vertegenwoordigt, wat hem reeds in
ruwe trekken omtrent het verledene der stad voor den geest stond, drukt hem met
dubbele zwaarte de overweldigende rijkdom der stof. En als hij zich neerzet, om de
indrukken van zijn uitstapje in Zeeuwsch-Vlaanderen op het papier te brengen,
omringd van de menigte geschriften en bescheiden,
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over Sluis in het licht verschenen, dan zou hij de pen wel moedeloos willen
neerleggen, in 't besef der onmogelijkheid, om in zóó kort bestek als hem vergund
is, zóóveel zamen te dringen.
De geschiedenis van Sluis is verbonden aan die van de opkomst van het graafschap
Vlaanderen, aan die van de steden Brugge en Damme, aan die van het om zijn
staatkundige regten zoo hoogst merkwaardige V r i j e v a n B r u g g e . Zij is
verbonden aan die van de telkens wisselende natuurlijke gesteldheid van den bodem,
aan die van staatkundige verwikkelingen, aan die van handel en nijverheid. Zij brengt
ons met allerlei belangen en allerlei historische vraagstukken in onmiddellijke
aanraking. Zij eischt op allerlei gebied een veel omvattende studie. Wat kunnen wij
meer doen, dan eenige zwakke en flaauwe trekken schetsen van het beeld, dat bij
zulk een geschiedenis voor het oog onzer verbeelding oprijst!
In den P a g u s F l a n d r e n s i s lag de burgt van B r u g g e , aan wiens kastelein
het gezag over eene uitgestrekte landstreek was opgedragen, terwijl de magtige en
bloeijende koopstad, allengs onder de muren van den burgt opgewassen, in den loop
der 12de eeuw dit gebied onder haar bestuur had verkregen. De zeer uiteenloopende
belangen van een handelsstad en eene plattelandsbevolking gaven tot velerlei
botsingen aanleiding en gretig grepen de bewoners van h e t V r i j e in 1191 de
gelegenheid aan, om zich ter vergelding van aan de door oorlog en hongersnood
benarde stad bewezen diensten, van haar overheersching vrij te maken. Alleen aan
den burgt - dat was sedert 1224 aan den landsvorst - onderworpen, genoten zij
belangrijke voorregten en hadden zij een eigen bestuur, zoodat zelfs hun regering
sedert het begin der 15de eeuw nevens de steden Brugge, Gent en IJperen als het
vierde lid der Staten van Vlaanderen werd erkend. De naam van V r i j l a a t , door
de inwoners des lands gedragen, werd in hooge eere gehouden en hun schepenen
behoorden in den regel tot de aanzienlijkste geslachten van Vlaanderen.
Wakker en woelig, vrijheidlievend en ondernemend, namen de Vrijlaten ijverig
deel in al de onlusten en oorlogen, die het
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land beroerden. In 1580 sloot zich h e t V r i j e v a n B r u g g e bij de Unie van
Utrecht aan, maar in 1584 werden twee der drie kwartieren, waaruit het sedert lang
bestond, onder de gehoorzaamheid aan den koning teruggebragt, terwijl het derde,
- het Oost vrije, of het V r i j e v a n S l u i s , nagenoeg het tegenwoordige 4de Distrikt
- voorloopig voor de Unie behouden bleef. Toen was dus het land, dat tot dusver een
geheel had uitgemaakt, verdeeld. Sedert de verovering van Sluis door de Spanjaarden
in 1587 scheen ook het Oost vrije verloren, maar toen prins Maurits in 1604 Sluis,
benevens Aardenburg, Oostburg en IJzendijke hernomen had, bleef het voor goed
aan de Staten, onder het bestuur van een College, dat te Sluis zitting had. De stad
zelve behield haar eigen regeering, evenals de andere steden van het Vrije.
Over den oorsprong der stad Sluis loopen de gevoelens uiteen. Naar het schijnt
had een magtig en onrustig edelman, L a m b e r t v a n R o d e n b u r g , zoon van
een' der Brugsche burggraven, een' vliet of waterloop gegraven ter afwatering van
de landen en moerassen bij Rodenburg, het latere Aardenburg. In dezen vliet was
een sluis gemaakt en daarbij kwam allengs een buurt op, die L o m m i n s v l i e t
genoemd werd. Heer Lambert, in den moord op graaf K a r e l d e n G o e d e in 1127
gepleegd, betrokken, stierf in het volgende jaar en zijn goederen werden verbeurd
verklaard. Geweldige overstroomingen teisterden in den loop der 12de eeuw de
landstreek en dijkers uit Holland en Zeeland werden tehulp geroepen, om de schade
te herstellen. Velen hunner bleven er. Aan de zoomen van het Zwin, op die voor
handel en scheepvaart tusschen de havens van Brugge en Aardenburg zoo gunstig
gelegen plek, bereidde de buurt bij de sluis zich uit, en ook buitensdijks werden
woningen gebouwd op grondgebied, aan Aardenburg behoorende. Het latere Sluis
schijnt ontstaan uit de vereeniging van twee buurten, die ieder haar' eigen schepenbank
hadden en haar eigen parochiekerk verkregen en in 1290 was de plaats belangrijk
genoeg, om tot een vrije stad verheven te worden. Zij was destijds een heerlijkheid
van de Heeren v a n N a m e n . In 1293 verbrandde Jan van Renesse er vrij wat
huizen, maar in 1323 was zij weêr
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magtig genoeg, om het waterregt over het Zwin aan zich te trekken. Dat berokkende
haar echter een' hevigen aanval van de naijverige Bruggenaren, die er hun regten
door gekrenkt en hun belangen benadeeld achten. Heer Jan van Namen zelf werd
gevangen genomen en groote schade werd er aangerigt. Zoo ging het onder voor- en
tegenspoed vooruit. Haar ligging aan het Zwin, zoo breed en diep, dat er zeeslagen
geleverd en oorlogsvloten uitgerust werden, deed haar klimmen in bloei. Talrijke
‘Oosterlingen’, - schippers en kooplieden van de Oostzee - bezochten haar, en
G u i c c i a r d i n i noemt Sluis nog als een van de schoonste en veiligste havens van
Europa. Meer dan 500 schepen konden te gelijkertijd in haar haven liggen. F i l i p s
d e G o e d e en K a r e l d e S t o u t e kwamen er hun bruiden begroeten, en het
tweede huwelijk van den laatste werd er gesloten. Maar als de voornaamste haven
van Vlaanderen was de monding van het Zwin ook het tooneel van menig strijd en
Sluis ondervond er gedurig de nadeelen van. De belangrijkheid der stad, de sleutel
van Vlaanderen, eischte haar versterking. Filips van Bourgondië, destijds graaf van
Vlaanderen, ruilde haar met Willem van Namen tegen de heerlijkheid Bethune. Hij
bouwde er in 1385 het groote kasteel en bevestigde de stad met zware muren. Zijn
zoon J a n stichtte eenige jaren later daar tegenover het kleine kasteel, den ‘toren van
Bourgondië’. Filips van Cleve tartte er in 1488 de Oostenrijksche overmagt en als
het laatste bolwerk der Hoekschen speelde Sluis op het einde der 15de eeuw, onder
Frans van Brederode en Jan van Naaldwijk, in den wanhopigen strijd tegen
Maximiliaan een groote rol. Maar het langdurige beleg der stad bragt haar een schade
toe, die niet weêr hersteld werd. Een groot gedeelte der huizen werd nooit herbouwd;
de Oosterlingen, herhaaldelijk door het volk mishandeld, lieten zich er niet meer
zien; het Zwin begon hoe langer hoe meer te verlanden; met den voorspoed van Sluis,
dat in de 15de eeuw meer dan 10 000 inwoners telde, was het gedaan en in 1566 werd
de stad aan Brugge verkocht. Maar als vesting bleef zij nog van groote beteekenis.
Merkwaardig was de belegering door den hertog van Parma in 1587, die wederom
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het aantal van haar huizen voor goed verminderde. Een geducht garnizoen en een
bende van 1200 Turksche galeislaven maakte er na de overgave het voornaamste
deel der bevolking uit en in de haven, door de koopvaarders verlaten, lag nutteloos
de Spaansche oorlogsvloot. Door prins Maurits herwonnen, werd zij belangrijk door
hem versterkt en te vergeefs werden herhaaldelijk pogingen beproefd, om haar aan
de Staten te ontweldigen. Door Coehoorn meesterlijk bevestigd en vooral door haar
inundatiën onneembaar geacht, ging zij echter in 1747 zonder slag of stoot aan de
Franschen over. Groote eer verwierf zij door de heldhaftige verdediging in 1794, die
haar nagenoeg tot een' puinhoop maakte en haar een groot deel van haar openbare
gebouwen kostte. In 1830 was het toen weerlooze Sluis gedurende een' dag door de
Belgen bezet, maar de opstand vond daar, evenmin als in het gansche oude gebied
der Vlamingen, eenige sympathie.
Wandelen wij nu de stad eens door. Wij kwamen haar binnen aan den kant, waar
vroeger de K e t e n p o o r t lag. De ketting, tusschen de beide kasteelen over de haven
gespannen, als oorlogsgevaar dreigde, is er niet meer. De haven zelve is sedert lang
verland. Verdwenen zijn de wallen, die aan deze zijde de stad beschermden. Wij
vinden er huizen, tuinen en velden. Verdwenen is de geduchte rij der buitenwerken,
aan de overzijde der haven door Coehoorn aangelegd. De ‘toren van Bourgondië’,
die daar heeft gestaan, was reeds in keizer Karels tijd gesloopt, toen hij door het
verlanden van de haven zijn belang verloren had. En wat rest er nog van het ‘groot
kasteel’, dat naar 't model der Bastille gebouwd, eens met een twaalftal hooge torens
prijkte? Even voor dat wij de stad inkwamen, zagen wij een kleine hoogte. Dat is
alles. In 1794 hebben de Franschen het ten deele laten springen. Sedert lag 't in ruïne.
In 1818 werd het voor afbraak verkocht. 't Bleek haast onmogelijk, de hechte muren
te sloopen. Ware althans maar die eene toren gespaard, die destijds nog zijn volle
hoogte behouden had, als een herinnering aan dezen burgt, om zoo menig wakker
krijgsman, die er het bevel voerde, vermaard, en merkwaardig ook als de gevangenis
van den hertog van Bouillon, den
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admiraal de Coligny en Egmonds zoon! Verdwenen is het aanzienlijke huis, de
stichting van het adellijk geslacht v a n B a e n s t , waar Margaretha van York, hertog
Karels koninklijke bruid, in 1468 haar' intrek had genomen en waar in den tijd der
republiek het college van het V r i j e zijn zittingen hield. Verdwenen is de O . L . V.
k e r k , die reeds in 't begin der 17de eeuw in puin lag. De plaats, waar zij stond, is
thans een moestuin en het laatste muurbrok van haar' hoogen toren werd in 1820
weggeruimd. Verdwenen is haar St. Janskerk, eenmaal de grootste van Zeeuwsch
Vlaanderen, met haar talrijke graftombes, zerken en rouwwapens. Enkele grafsteenen
vinden wij nog op het weiland, waar zij zich verhief, totdat zij, in 1811 verbrand, in
1823 werd afgebroken.
Het eenige, wat nog aan den voormaligen luister van Sluis herinnert, is het stadhuis,
in 1396 gebouwd, het oudste en een der merkwaardigsten van ons land. Ook daarvan
is een gedeelte, dat aan de markt uitkwam en in 1794 door het bombardement
onherstelbaar beschadigd werd, gesloopt. Aan die zijde heeft de gevel daardoor zeer
geleden. Maar de statige toren, met haar' traptoren en haar hangtorentjes, een fraai
gedenkstuk van Vlaamschen stijl, is nog gespaard. Hij huisvest het vermaarde
‘J a n t j e ,’ een bijna levensgroot beeldje, in 1424 vervaardigd, ‘de oudste klokkenist
van Vlaanderen’. Nog steeds treedt hij naar buiten, als 't zijn tijd is om het uur te
slaan, zooals hij reeds ruim vier en een halve eeuw trouw heeft gedaan, in dagen van
grootheid en in dagen van ellende, behalve in 1876, toen hij bij gelegenheid van een
tentoonstelling van oudheden eenige weken te Middelburg logeerde. De
volksoverlevering maakt hem tot den tamboer, die den aanslag der Spanjaarden in
1606 verijdelde, door allerlei marschen door elkander te slaan. En als iemand in Sluis
de koorts krijgt, dan ‘heeft Jantje hem bij den neus.’ Maar wie niet bij het slaan van
het uur op de markt is, krijgt Jantje niet te zien.
In het stadhuis is een groote zaal, waarin de bindbalken van fijn gebeeldhouwde
sleutel- en kraagstukken voorzien zijn. Ook wordt er een verzameling oudheden
bewaard. Het beste is tijdens
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ons bezoek naar Amsterdam. Bij den ingang vinden wij een groote zerk van een'
Heer uit het geslacht van G h i s t e l l e s en eenige oude schilderijen; in een kamer
daarnevens een aantal oude strafwerktuigen, wapens, zegels, perkamenten charters,
waaronder het stapelrecht van Brugge van 1323, overblijfsels van beeldwerk uit de
verbrande kerk en merkwaardige stukken druipsteen, uit een gewelf der voormalige
vestingwerken afkomstig.
Omtrent de oorspronkelijke bestemming van een paar antieke, zeer geschonden,
maar toch nog bezienswaardige geveltjes, die wij bij onze rondwandeling opmerken,
schijnt niets meer bekend. Vermoedelijk behoorden zij tot één groot gebouw, even
als het brok toren in een zijstraat daarnevens.
De kerken van de Hervormden en R. Catholieken zijn nieuwe, nette gebouwen en
met genoegen zien wij, om de wille der stad, die zulk een verleden had, dat niet alle
vermogenden en aanzienlijken haar hebben verlaten. Er staan nog vrij wat deftige
heerenhuizen en wij scheiden van Sluis met een' diepen indruk van vervlogen
grootheid, maar toch niet zonder hoop, dat de bangste dagen voor haar voorbij zijn
en voor de landstad te midden van haar vruchtbare velden een tijd van bescheiden
voorspoed gekomen zal zijn. Jammer is het, dat de kantwerkschool, in 1854 opgerigt,
in 1872 weêr te niet ging.
't Is reeds donker, als wij Sluis verlaten, om naar A a r d e n b u r g te rijden. Wij
kunnen dus van het landschap weinig anders zien, dan dat wij eerst wat houtgewas
voorbijkomen en dan open velden nevens ons hebben, totdat wij voorbij den tol,
waar de grintweg van Oostburg zich afbuigt, weêr de donkere omtrekken van hoog
geboomte en de flaauwe lijnen van uitgestrekte rietbosschen ontwaren. Moesten wij
morgen niet tot aan den tol dezen zelfden weg volgen, dan zouden wij het niet kunnen
verantwoorden, in de duisternis een zoo merkwaardige streek door te rijden. Wij zijn
toch in d e h a v e n v a n A a r d e n b u r g . Die
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hooge boomen staan op de oude dijken. Door die rietbosschen slingert zich een smal
en ondiep watertje, dat nu en dan den weg nadert. 't Is het overschot van de rivier
d e E e d e , die in de zandheuvels van het niet ver verwijderde M a l d e g h e m , op
Belgisch grondgebied, ontspringt. De oudste waterweg naar zee, waaraan Aardenburg
zijn' vroegtijdigen voorspoed dankt, is dit riviertje echter niet. Voor eeuwen lag de
bloejende stad aan een' breeden en diepen zeearm, die ook de muren van O o s t b u r g
bespoelde en de natuurlijke grensscheiding tusschen A a r d e n b u r g e r - en
O o s t b u r g e r a m b a c h t uitmaakte. De Eede doorsneed destijds de ‘gemeene
weiden’, als het A a r d e n b u r g s c h e m o o r of m o e r bekend. Maar bij het
verlanden van den zeeboezem werd in de 13de eeuw de rivier, die bij Slepeldamme
in het Zwin viel, aanmerkelijk verbeterd. Ook in volgende eeuwen werd er veel aan
ten koste gelegd, om dit vaarwater, voortdurend door opslijking of watervloeden
bedorven, op behoorlijke diepte te houden. 't Was echter vergeefs. Tegen de natuur
was niet te strijden en te minder, omdat allerlei uiteenloopende belangen, vooral in
den loop der 18de eeuw, den mond der haven beurtelings toedamden en openden,
totdat in 1813 de Fransche generaal v a n D a m m e , krachtens door Napoleon
verleende concessie, voor goed den mond der Eede sloot en de haven in bouwland
veranderde. Wat er over was van de rivier, die door een sluis met het Zwin
gemeenschap had, werd nog een' tijd lang voor kleine beurt- en vrachtschepen
gebruikt. P i e t had er voor jaren nog een' beurtman op Rotterdam helpen lossen, op
de plaats, waar hij ons nu een' tuin aanwijst. Zoo had ook Aardenburg opgehouden
een zeeen koopstad te zijn.
Als wij het stadje binnenrijden door de eenige nog gespaarde poort - de
Wa t e r p o o r t - ontwaren wij in de gansche lange straat geen teeken van leven
meer. Alles is in diepe rust; ook in het logement h e t h o f v a n H o l l a n d wacht
men blijkbaar geen gasten meer. Piet klopt de bewoners op en binnen weinig
oogenblikken is alles tot onze ontvangst gereed. Waaraan zien wij onmiddellijk, dat
zij R. Catholiek zijn? In gelag- en slaap-
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kamer hangt toch prent noch beeld, waaruit wij 't kunnen opmaken. Maar aan een'
kapstok hangt een lange, zware, donker gekleurde vrouwenmantel met kap. Dat is
een onbedriegelijk teeken. Geen Protestantsche in Zeeuwsch Vlaanderen draagt zulk
een' mantel, die de Vlaamsche afkomst verraadt. De R. Catholieke daarentegen gaat,
ook bij zomerdag, niet ligt zonder dit kleedingstuk uit en de weinige vrouwen, die
wij op onzen zwerftogt ontmoeten, zijn er altijd door te onderscheiden.
Wij zijn vroeg uit de veeren, want de dag moet goed besteed worden. Maar Piet was
ons toch vóór geweest. Hij heeft uit eigen beweging aan het postkantoor reeds naar
brieven gevraagd; hij heeft zich reeds vergewist, dat de archivaris, de heer G . A .
Vo r s t e r m a n v a n O i j e n , uit stad is; hij heeft den secretaris reeds verzocht,
ons straks op het stadhuis te ontvangen; hij heeft den Doopsgezinden predikant van
onze komst verwittigd; hij heeft, in één woord, alles gedaan, wat hij vermogt, om
ons het korte bezoek aan Aardenburg zoo vruchtbaar mogelijk te maken. Daarmede
heeft hij ons vrij wat tijd doen winnen, want wij zouden geen vrijmoedigheid hebben
gehad, vóór half zeven in den morgen reeds zooveel bezoeken af te leggen!
Met een wandeling door de stad beginnen wij onze dagtaak. Is Aardenburg op
verre na niet meer, wat het voor eeuwen geweest is, 't is toch een vrolijke, vriendelijke
plaats, waarin veel meer teekenen van welvaart dan van kwijning zijn op te merken.
In de lange, breede straat, waaruit zij hoofdzakelijk bestaat, staan tal van fraaije
heerenhuizen en oude, maar goed onderhouden gevels, waaronder die van het
weeshuis uit het jaar 1631, die echter zijn trappen verloor. Ook zien wij er meer dan
één nieuw gebouw, als het stadhuis, dat aan een ruim beplant plein ligt, en het
gasthuis, met een' grooten, smaakvol aangelegden tuin. Ook een aanzienlijke
buitenplaats, B l o e m e n d a a l , is er, met waterpartijen, trotsch geboomte, gazons,
bloem- en heester-
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perken. Aan alle zijden is de stad door houtgewas omringd en schilderachtig komen
haar muren en daken uit tusschen het weelderig groen van hagen en boomgroepen.
Hoog daar boven rijst de toren en het dak der statige S t . B a v o - k e r k . Wij vinden
het ruime gebouw thans in een' uithoek der stad op een uitgestrekt, met iepen en
kastanjes beplant grasplein. Blijkbaar was zij er op aangelegd, om met twee torens
aan den Westergevel te prijken en de geheele bouw toont aan, dat zij uit verschillende
tijden dagteekent en herhaaldelijk veranderd en vergroot werd. Er zijn Romaansche
en Gothische gedeelten te onderscheiden en niet lang geleden werd zij met zorg ten
deele gerestaureerd, al past het nieuwe Gothische raam bij den ouden Romaanschen
ingang niet al te goed. De slanke toren is wat stijf van vorm en uit het dak rijst een
smakeloos koepeltorentje, maar het geheel is toch grootsch en indrukwekkend genoeg,
om nog een sieraad van Aardenburg te zijn en getuigenis te geven van den bloei,
waarin de stad zich eenmaal verheugen mogt. Toch was deze kerk noch de eenige,
noch zelfs de aanzienlijkste van het oude Aardenburg. Even buiten de tegenwoordige
stad loopt de weg naar Maldeghem langs de plaats, waar de prachtige O.L.V. heeft
gestaan. Had Eligius er reeds in 641 een kerk gesticht, door de Noormannen in de
9de eeuw verbrand, het bedehuis, dat reeds in de 10de eeuw op de grondslagen van
het verwoeste verrees, stond lang in hooge eere om haar wonderdoend Mariabeeld.
Nevens duizenden bedevaartgangers, werd zij door twee Engelsche koningen en een'
Franschen koning bezocht, door Lodewijk XI rijk begiftigd. Een kapittel van 16
kanunniken was er aan verbonden. Drie torens had zij en kostbare geschilderde
glazen, die nog in Schootland bewaard moeten worden. In de laatste jaren der 16de
eeuw kwam zij in verval, in 1604 was zij een puinhoop en in 1625 werd zij tot den
grond toe gesloopt. Een paar grafzerken, uit de kerk afkomstig, liggen op de
achterplaats van ons logement, tot stoepsteenen afgedaald.
In dat zelfde jaar 1625 werden de nieuwe vestingwerken aangelegd, waardoor een
groot deel der oude, deerlijk vervallen
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stad buiten de muren gesloten en afgebroken werd. De plaats en de namen van enkele
straten en pleinen zijn nog bekend, overigens zijn het tuinen, lanen, velden en
landwegen, die de uitgestrekte, halvemaanvormige ruimte binnen den omtrek der
hier en daar nog herkenbare wallen innemen. Evenmin als van de O . L . V. K e r k ,
is er iets meer van het eertijds aanzienlijke h o f v a n R a v e s t e i n of van de
voormalige kloosters over. Verdwenen is ook de burgt, eertijds het middelpunt der
stad, de zetel van haar magtige Heeren, waaromheen zich de huizen van het
opkomende ‘R o d e n b u r g ’ legerden. Niet ver van de St. B a v o wijst men de plek
waar hij stond, totdat - vermoedelijk in 1715 - de laatste overblijfsels werden
weggeruimd. Veel is er dus verloren gegaan en de tegenwoordige stad is maar een
gedeelte van de oude, een der oudsten van Vlaanderen, die reeds omstreeks 464, toen
zij door de Franken verbrand werd, een belangrijke handelsplaats moet zijn geweest;
die, iets later als de v i l l a R o d a n e n s i s , de hoofdplaats eener gouw van dien
naam was; die, door de Noren verwoest en geplunderd, zich eerlang luisterrijk
herstelde en door de Vlaamsche graven met velerlei voorregten begiftigd werd; die,
herhaaldelijk in bloedige twisten met de Gentenaars gewikkeld, ijverig deel nam in
de beroeringen en oorlogen van Vlaanderen; die, door brand en watersnood bezocht,
beurtelings door Watergeuzen en Spanjaarden geteisterd, in 1604 door prins Maurits
voor goed voor de Staten gewonnen, nog slechts een armelijk overschot was van wat
zij vroeger was geweest. Ook later bleef zij niet voor beproevingen gespaard, maar
thans schijnen er beter dagen voor haar gekomen.
Eenige herinneringen aan haar lang en roemruchtig verleden vinden wij op het
nieuwe, nette, wel wat poppige modern-gothische raadhuis. Het oudste stuk in het
belangrijke archief is van het jaar 1201, - een eerwaardige ouderdom! Graaf
B o u d e w i j n verleent daarin burgerregt aan vreemdelingen, die zich te Rodenburch
vestigen. Talrijke kaarten, plattegronden en afbeeldingen geven een voorstelling van
haar' vroegeren toestand. Gildepenningen spreken van haar' handel en haar nijverheid,
zegels en zegel-
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stempels van haar oude regeerders. Van haar kloekmoedige verdediging in 1672 een glansrijk lichtpunt in donkere dagen - verhaalt de degen van B e e k m a n , van
zijn rouwwapen in de Tholensche kerk afkomstig en een uitvoerig handschrift over
het gedenkwaardige beleg. Van nieuweren tijd is het portret van haar' hoog vereerden
burgemeester in de fraaije raadzaal met haar sierlijke lichtkroon, en de zilveren
medaille, die den dank der inwoners van Maldeghem voor in 1854 broederlijk
verleende hulp vertolkt.
Ook het inwendige van de St. Bavo bewaart nog de gedachtenis aan dagen van
grootheid en bloei. Zijn haar grondslagen reeds in de 10de eeuw gelegd, uit dien tijd
zal wel niet veel meer over zijn. Maar de hooge ledige ‘voorkerk’, in de 14de eeuw
vernieuwd, heeft nog veel merkwaardigs in haar' Byzantijnschen stijl, in de
bovengalerijen en de zerken van een aantal geestelijke zusters. Het lange, smalle
koor, dat hoofdzakelijk in de 17de eeuw werd hersteld, is minder belangrijk. 't Is
tegenwoordig ‘de preekkerk’, uitstekend onderhouden, maar, naar men verhaalt,
onbepreekbaar.
Nu nog een bezoek aan het rijke en in zijn soort alleraangenaamste gasthuis. 't
Gelijkt wel een buitenplaats en zelfs stal en koetshuis ontbreekt er niet, al huisvest
dat koetshuis de fraaije lijkwagens, waarvan ook de ingezetenen der stad profiteeren
kunnen. 't Ziet er alles zoo uitlokkend uit, dat men haast voor zijn genoegen in
Aardenburg ziek zou zijn en begraven zou worden. Het gasthuis bestond reeds in
1294 en werd voortdurend rijkelijk begiftigd.
Sedert 1615 genoten de uitgeweken Vlaamsche Doopsgezinden er, wat men destijds
vrijheid van godsdienstoefening noemde. Er is nog een gemeente, wier tegenwoordig
kerkgebouw uit 1793 dagteekent. De R. Catholieke kerk is in 1850 gebouwd en heeft
een fraai hoogaltaar. De Waalsche gemeente bestaat niet meer, maar haar voormalig
kerkgebouw is nog genoegzaam te herkennen.
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Niet zonder leedwezen nemen wij afscheid van de vriendelijke stad, in wier fraaije,
houtrijke omstreken wij gaarne nog wat langer hadden vertoefd, ook om een uitstapje
te maken naar de hoogere zandgronden aan de Belgische grenzen, waar het landschap
een gansch ander karakter vertoont dan in de polders. Wij zouden dan tevens welligt
in de nabijheid zijn van het tooneel der listige boevenstukken van den vermaarden
vos R e i n a e r t . In dit gedeelte van Vlaanderen meent men eenige plaatsnamen uit
dit onsterfelijk gedicht te hebben weergevonden, en
‘Willem van Utenhove
Een priester van goeden love
Van Erdenburch’

door Maerlant vermeld en door sommigen voor den bewerker van het tweede deel
van den R e i n a e r t gehouden, behoorde in Aardenburg te huis. Ook konden wij,
op vaster geschiedkundigen bodem staande, eenige plaatsen bezoeken, waar in 1672
met de Franschen, in 1831 met de Belgen wakker gevochten werd.
Maar onze weg ligt in andere rigting, - de Wa t e r p o o r t uit, de vruchtbare velden,
die den ouden waterweg vervingen, door, de hooge, prachtig begroeide dijken langs
en voorbij de bijna digtgewassen kreeken, waaraan nog het overschot der voormalige
haven te herkennen is. 't Is heldere zonneschijn en 't is een liefelijk landschap, al
wordt het wat minder aantrekkelijk, als wij door de vlakke polders in de nabijheid
van O o s t b u r g rijden. Op dezen zomermorgen ademt alles vrede. Niets doet ons
denken aan strijd en verwoesting. Toch heeft het ook hier deerlijk gespookt.
Verdronken in zee ligt L a n k A a r d e n b u r g , op een lange, smalle strook lands
tusschen de stad en haar voorhaven gebouwd, dat in 't begin der 15de eeuw verzwolgen
werd. Verdwenen is de aanzienlijke heerlijkheid, met het eenmaal door visscherij
bloeijende dorp C o x y d e en een sterk kasteel. In 1570 ging zij onder en wat er nog
van de gebouwen was overgebleven, werd in 1587 neêrgeworpen. De plaats wordt
ons gewezen, waar de bedijker van het door den watervloed gevormde C o x y s c h e
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G a t , de generaal van Damme, een sierlijk pavillioen tot zomerverblijf had gebouwd.
Overstroomd werden de belangrijke leenen G r o o t en K l e i n B a e r l e , waaraan
een edel en roemruchtig Vlaamsch geslacht, ook in Aardenburg invloedrijk, zijn'
naam ontleende. 't Is altijd dezelfde geschiedenis, maar altijd weêr aangrijpend in
haar eentoonigheid! Maar ook hier de geschiedenis van g o u d u i t s c h u i m .
Tusschen A a r d e n b u r g en O o s t b u r g stroomde voor eeuwen een breede
watervlakte, die rijk geladen schepen en plunderende krijgsbenden voor de muren
der krachtig zich ontwikkelende steden bragt. Thans rijden er de hooggeladen wagens,
met den overvloedigen oogst van de welige akkers beladen, thans golft er het graan,
en kloeke hofsteden met hun iepenbosschen rijzen er op en weldoorvoede runderen
liggen er rustig in de malsche weiden.
Niet geheel ontbreekt er het water. Aan den voet van den hoogen, met heerlijk
hout begroeiden dijk, die daar ginds nevens de torentjes en daken van Oostburg zich
uitstrekt, en waarover straks onze weg ons leiden zal, tintelt een lange, breede kreek,
een rivier gelijk, en zijn kalme, heldere waterspiegel weerkaatst het gepluimde riet
aan zijn zoomen en het bonte vee, dat zich behagelijk baadt in het koele vocht, en
de witte zomerwolkjes aan den blaauwen hemelboog. 't Is een der fraaiste
landschappen, die wij in Zeeuwsch Vlaanderen nog gezien hebben, door de bevallige
bogten, waarmede ‘h e t g r o o t e H a f ’ zich door de velden slingert, door de
golvende lijnen en de rijke tinten der boomgroepen langs den oever, door de levendige
stoffering van den voorgrond, door de afwisseling in vorm en kleur, overigens in de
uitgestrekte polders wel wat veel gemist. Ook hier ontbreken echter de herinneringen
aan droevige, zij 't dan ook voor het Hollandsch hart verkwikkende dingen niet.
O o s t b u r g verwierf zich een' eervollen naam in 1830. Hadden de Vlamingen er
op gerekend, dat het hun gemakkelijk zou vallen, hun halve broeders aan deze zijde
der Schelde in den opstand meê te slepen, kostie 't hun ook weinig moeite, hun vlag
op de torens der open liggende steedjes en dorpen te planten, de bevolking was niet
op
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hunne hand en hier voor Oostburg stootten zij het hoofd. Het overigens weerlooze
plaatsje was met eenige veldwerken versterkt en daar binnen voerde kolonel L e d e l ,
pas uit Indië teruggekeerd, het bevel over een paar honderd soldaten. 't Was ‘een
kolfje naar zijn hand’ had prins Frederik gezegd en aan hem is ook grootendeels het
behoud van Zeeuwsch-Vlaanderen te dauken. Maar de bevolking hielp wakker mede.
Op 22 October werd hier een sterke bende blaauwkielen gestuit, en ook toen zij den
31sten, met wel 6000 man, den aanval hernieuwden, werden zij door soldaten en
burgers met groot verlies teruggedreven. Daardoor bleven ook Aardenburg en Sluis
behouden. Ter zijde van den weg wijst Piet ons de graven der gesneuvelde Belgen.
Ledels portret kunnen wij zien op 't stadhuis en het monument ter zijner eere op het
kerkhof, waar hij 22 Junij 1835 begraven werd.
En nu zijn wij te O o s t b u r g , een groot dorp of een klein stadje, met eenige
straten, waarvan eene tot een lang marktplein is verbreed, met een onbeduidend, min
of meer antiek raadhuis, dat een klein torentje draagt, een vrij aanzienlijke
Protestantsche kerk, door zware steunbeeren gesterkt en met een' koepeltoren versierd,
een kleine R.C. kerk, waar indertijd de Waalsche gemeente zamen kwam, en eene
nieuwe, groote Roomsche kerk in aanbouw. Zooals Oostburg thans is, is 't een nette,
blijkbaar welvarende plaats, waar niet veel van te zeggen is. 't Is eens vrij wat meer,
maar ook vrij wat minder geweest. Eens was zij een bloeijende koopstad aan een'
breeden zeeboezem, hoewel door Noormannen geplunderd en door burgertwisten
beroerd. Door sterke wallen omringd en door een' geduchten burgt verdedigd, had
zij twee groote kerken en een aantal kloosters. Maar ook hier kwam de tijd van verval.
De waterweg verlandde en vergeefs werd beproefd, door kunstmiddelen daarin te
voorzien. Gentenaars, Engelschen, troepen van Maximiliaan bragten er plundering
en brand. In 1500 moet het ‘een erbarmelijk nest’ zijn geweest; in 1583 werd het
verlaten, naar het schijnt door de inwoners zelven verbrand. De magistraat week naar
Vlissingen,
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de kerkeraad naar Sluis en zóóver was 't met Oostburg gekomen, ‘dat de wolven uit
de put op de markt kwamen drinken.’ De gansche omtrek lag overstroomd en slechts
hier en daar stak een stukje grond boven kreeken en poelen uit. Prins Maurits nam
in 1604 den puinhoop in bezit. Hij maakte er een sterkte van. Een gedeelte der oude
stad, waar de burgt en de groote St. Bavokerk, met haar merkwaardige grafkelders,
hadden gestaan, werd buiten de nieuwe omwalling gesloten. Maar Oostburg was
herboren. De ruïne der St. Eligiuskerk werd eenigszins hersteld, maar in 1631 stortte
de toren in en het gebouw werd onbruikbaar. Weêr opgetimmerd, raakte 't in 1714
in brand en alleen de muren bleven staan. De tegenwoordige kerk, wier toren op een
stuk van het oude koor is gebouwd, is dus slechts een schamel overblijfsel van het
overoude bedehuis. Van handel en scheepvaart was geen sprake meer, maar de
herdijkte polders waren vruchtbaar; als markplaats kreeg Oostburg eenige
vermaardheid en als middelpunt eener rijke landstreek geniet het tegenwoordig een'
niet onbeduidenden voorspoed. Bij een verleden als het zijne hadden wij geen regt,
er gedenkteekens, ouder dan de 17de eeuw te verwachten, en is het afgedaald van de
hooge plaats, die 't voor eeuwen innam, ‘een ellendig nest’ zal niemand het meer
noemen, als hij zijn flinke heerenhuizen, nette winkels en burgerwoningen ziet. Van
de wallen en vestingwerken is geen spoor meer te vinden.
Schooner weg dan dien wij voorbij Oostburg inslaan, hadden wij nog niet gehad.
't Gaat over een' hoogen, breeden, digt belommerden, kronkelenden dijk, die telkens
de fraaiste gezigten te genieten geeft. Ter linkerzijde zijn 't weêr ruime polders,
rondom in het geboomte gevat. Regts kronkelt het Haf, nu eens achter hagen, elzen
en esschen verscholen, dan weêr helder blinkend tusschen de groene zoomen en ook
aan den overkant is 't een vrolijk landschap met akkers en boomen. Op den grintweg
wisselen koele schaduwpartijen den gouden gloed van het door de breede kruinen
der iepen stroomend zonlicht af. Alles straalt van leven, blinkt van vruchtbaarheid.
Eigenaardig is het tafereel, als
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wij het Haf oversteken; het is, alsof wij een tooneel voor ons hadden, met schermen
van welig groeijend hout. En weêr volgen lanen, veld- en watergezigten in rijke
verscheidenheid, overal getuigend van den milden bodem, aan de wateren ontwoekerd.
Zoo naderen wij Wa t e r l a n d k e r k j e , een klein, vriendelijk dorpje, niet ver van
de Belgische grens. Bedijkt, verloren, herwonnen, weêr overstroomd, nogmaals
herdijkt, is ook in korte woorden de geschiedenis dezer polders. Aan de herdijking
is ook hier, evenals bij Oostburg, de naam van J a c o b C a t s verbonden. Nog een
andere geschiedenis verbindt zich aan het eenvoudige kerkgebouw. Het in 1530
gestichte kerkje der heerlijkheid, sedert 1657 door de Hervormden gebruikt, stond
een weinig verder, juist tegen de grens. Een aantal gemaskerden drongen in Nov.
1668 tijdens de godsdienstoefening binnen, verscheurden de bijbels, mishandelden
de hoorders en wondden den predikant zoozeer, dat hij twee maanden daarna stierf.
Dit treurig voorval gaf aanleiding, dat hier, op veiliger plaats, een nieuw kerkje werd
gebouwd, waarin o.a. de met bloed bevlekte preekstoel werd overgebragt. 't Werd
echter in 1708 door de Franschen weêr verbrand. Bij den herbouw met geschilderde
glazen begiftigd en sedert nog herhaaldelijk verbeterd, is het thans het middelpunt
eener buurt, rondom zijn vreedzame muren opgekomen. Kloeke hofsteden liggen in
den omtrek, ten bewijze, dat de grond ook hier de kosten en zorgen er aan besteed
ruimschoots waard is.
Willen wij nu geen' grooten omweg maken, dan moeten wij een eindweegs door
de klei. In dit jaargetijde is het mogelijk, maar nog niet lang geleden was Piet er
reddeloos blijven steken, toen hij 't op aandrang van een' passagier had beproefd. Nu
is het kleispoor droog en hard, maar hortend en stootend, schuddend en schokkend
gaat het en wij hebben een proefje, hoe 't zelfs in den besten tijd hier met de wegen
gesteld was, toen er nog geen kunstwegen waren aangelegd!
Ginds ligt I J z e n d i j k e , met zijn torentje en molen en roode daken. Een
overblijfsel van den wal herinnert ons, dat het eens
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een sterke vesting was, door Parma aangelegd, door prins Maurits na haar verovering
in 1604 aanmerkelijk verbeterd, niettemin in 1747 en 1794 zonder moeite door de
Franschen ingenomen. Dat hier in de nabijheid eens een zeestad lag, zouden wij
naauwelijks kunnen gelooven, als wij er in Zeeuwsch Vlaanderen niet reeds aan
gewoon waren geraakt. Dat oude IJzendijke, dat welligt reeds in de 10de eeuw als
v i l l a I s e n d i c a genoemd wordt, en in den pagus G a s t e r n a aan den vloed
B e v e r n a lag, is echter gansch verdwenen, evenals de dorpen S t . M a r g a r i e t ,
S t . C a t h a r i n a , S t . J a n , G a t e r n i s s e en H u g o v l i e t , die tot het ambacht
behoorden. In 1408 was alles overstroomd. Lang waren nog bouwvallen van kerk
en begijnhof op de schorren te zien, maar in 1570 was er niets meer van over. De
naam werd geërfd door eenige huisjes aan een kreek en daaruit is het tegenwoordige
stadje opgekomen. 't Is er dood stil in de straten en op het ledige, vierkante marktplein
met zijn schrale boompjes. Nog doodscher schijnt het door de grijze kleur van vele
huizen. In verval is het niet, maar zóó weinig leven zagen wij nog nergens in het
stille Zeeuwsch Vlaanderen. Ons trouw paard moet wat rusten en voor ons moet een
eenvoudige maaltijd bereid. Wij hebben dus tijd, alles te zien, wat er te zien is - en
dat is alleen de kerk. De Spaansche bezetting en de eerste Hervormde gemeente ging
ter kerke in het tegenwoordige stadhuis, eertijds een gouvernementsgebouw, terwijl
het huis met het torentje aan de markt tot 1812 het raadhuis was. De tegenwoordige
kerk, op een ommuurd pleintje en van iepen omringd, dagteekent van 1612 en werd
later vergroot. Zij ziet er goed uit; er zijn verdienstelijk gesneden eikenhouten banken
en er liggen fraai bewerkte zerken, meest met de namen van officieren in Staatsche
dienst. Er is een goed geschilderd raam, het eenige dat gespaard werd van allen,
waarmeê de kerk indertijd werd beschonken. Ook hangt tegen den muur een stuk
kurk en het af beeldsel van een ladder met een versje, ter gedachtenis aan een'
mislukten aanslag der Spanjaarden in 1623, en in de consistoriekamer toont ons de
koster een' helm, ijzeren handschoen en degen, meer
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dan waarschijnlijk afkomstig van een der rouwwapens, die vroeger aan de wanden
waren opgehangen.
En nu, als mensch en dier naar eisch zijn versterkt, naar B i e r v l i e t . Rijk blijft de
landstreek, kostbaar zijn de bouwvelden, welvarend de hofsteden, kloek en deftig
de iepenlanen op de dijken, ruim de uitzigten over de welbebouwde polders. Een
enkele meestoof in ruste verhaalt van den tijd, toen hier in overvloed meekrap werd
verbouwd. Biervliet is over de vlakke korenakkers reeds op grooten afstand te zien
en volgden wij het voetpad, dan zouden wij merkelijk den weg verkorten, want de
dijk slingert in groote bogten. Toch komen wij er ten laatste. Ook dit B i e r v l i e t
is het oude niet. De stad op een eiland aan den zeearm de B e v e r n a , de vermaarde
koopstad, waar de graven van Vlaanderen menigmaal vertoefden, waar edelen en
kerkvorsten ter vergadering zamen kwamen, waar graaf Floris V verraderlijk door
den hertog van Brabant gevangen werd genomen, waar W i l l e m B e u k e l s z . heeft
gewoond, wier burgers herhaaldelijk met de Gentenaars slaags waren, terwijl zij hun
schepen uitzonden naar Oost en West, - zij is ondergegaan. In 1377 bezweken de
dijken en ‘het prieel van Vlaanderen’ werd overstroomd, 17 dorpen gingen verloren.
Zoo is de B r a a k m a n ontstaan. Latere vloeden scheurden telkens meer land weg.
Tot aan haar muren schuimden de golven, haar sterk kasteel zonk weg, haar beide
parochiekerken vielen in puin, in 1583 woonden er slechts 18 of 20 gezinnen. Weinig
jaren daarna was alles verdwenen. Een fort, ter bescherming van de grenzen
aangelegd, was de bakermat van het tegenwoordige dorp. De wallen werden
grootendeels weêr gesloopt; een brok er van draagt nog den molen. En had Biervliet
niet het fraaije, in 1876 goed gerestaureerde glas ter eere van W i l l e m B e u k e l s z .
in zijn onoogelijk kerkje, dan had het niets belangrijks meer.
Toch berouwt het ons geenszins, dat wij onzen zwerftogt tot
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zoover hebben uitgestrekt. Het glas zelf, uit de laatste helft der 17de eeuw, hoewel
van geen historische waarde als portret, is om de uitvoering niet zonder beteekenis
en verdient de belangstelling, als een herinnering aan den aanzienlijken burger van
het destijds nog bloeijende Biervliet, wiens uitvinding voor tienduizenden tot grooten
zegen geworden is. Maar vooral trekt het ons aan, dat wij hier nog als voor onze
oogen de veranderingen zien geschieden, waardoor het verledene van Zeeuwsch
Vlaanderen zoo belangwekkend is. Van den toren van het kerkje, straks van ‘de
kade’, den ouden dijk, waar eertijds de schepen hun lading losten, zien wij den
Braakman. Een korenveld scheidt thans de kade van de watermassa. Ginds toont zich
nog de mast van een enkel visschersscheepje - het laatste, dat nog door de ondiepe
geulen tusschen schorren en slikken zijn' weg vinden kan. Water is er weinig meer
te herkennen; grijze slib is 't, wat op de gansche wijde vlakte ons oog aanschouwt.
Niet lang zal 't meer duren, of ook deze breede waterplas, die zich tot het gindsche
vergelegen F i l i p p i n e uitstrekt, is polderland geworden. Hoe klagen de visschers
en de schippers, die eenig middel van bestaan vinden in 't vervoer van de stapels
hooi, op de overblijfsels der oude wallen opgetast! Het plaatsje met zijn enge, bogtige
straten, waar de nieuwe school het eenige aanzienlijke gebouw is, ziet er niet naar
uit, of het nog veel achteruitgang verdragen kan! Maar snijdt eens de ploeg door den
vetten kleigrond, wast ook hier het koren in de vruchtbare polders, dan is ook voor
Biervliet welligt de tijd van kwijning voorbij en het dorp te midden der welige velden,
een der velen in deze streken, die van koopsteden middelpunten eener landbouwende
bevolking werden, zal weêr iets van zijn oude welvaart zien herleven. De voorteekenen
er van zien wij in de kapitale hofsteden, reeds nu in zijn' omtrek gelegen, getuigen
van den rijkdom van den bodem. Met genoegen vernemen wij, dat de meesten hier
‘eigen plaatsen’ zijn. Schade voor Zeeuwsch Vlaanderen is het, dat zoovele
landeigenaars elders, deels in Zeeland, grootendeels in België wonen. Schade voor
den volksgeest is het, dat een zoo schoon en vrucht-
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baar gedeelte des lands door ieder, behalve door den fiscus, vergeten schijnt. De
trouw aan Nederlands driekleur, menigmaal beproefd en menigmaal gebleken, vindt
hier weinig belooning en weinig aanmoediging. Als wij bij een bevolking, door
zooveel banden aan Vlaanderen, door zoo weinig aan Nederland gehecht, nog
voortdurend door Belgische boeren en pachters versterkt, weinig sympathie voor de
Zuidelijke broeders opmerken, dan verheugt het ons, maar dan verbaast het ons ook.
En dan vragen wij: ‘hoe lang zal het nog duren’? 't Schijnt vooral de heftigheid van
den Belgischen partijstrijd te zijn, die nog de Zeeuwsch Vlamingen tegen de borst
stuit. Maar wij zijn goed op weg, om ook dien dam te doen bezwijken!
Den nacht wenschen wij te B r e s k e n s door te brengen, om morgen met de boot
naar t e r N e u z e n te varen en zoo het 5de District in te gaan. Wij moeten anders
een' vrij grooten en kostbaren omweg maken over Belgisch grondgebied, wanneer
wij althans een' spoorweg of eenig ander openbaar middel van vervoer willen vinden.
Over S c h o o n d i j k e , een fraai dorp aan een kruispunt van twee hoofdwegen, rijden
wij terug. Veel opmerkelijks komen wij niet voorbij. Steeds rijke polders, na den
Munsterschen vrede bedijkt; steeds kloeke hofsteden, met het lage woonhuis, zonder
verdieping, en twee ramen aan weerskanten van de deur, terwijl de ruime hooge
schuren afgezonderd zijn gebouwd; steeds dezelfde vrouwen in aschgraauwe, losse
jakken, zwarte rokken, blaauwe schorten, gebloemde halsdoeken en het hoofd in
groote leelijke hoeden verborgen. Slechts enkele aanwijzingen van plaatselijk belang
heeft onze trouwe gids ons te doen. ‘Hier werden voor eenige jaren 28 hooge abeelen
door een' storm geveld.’ ‘Hier is voor een paar jaar een hofsteê door den bliksem in
brand gestoken.’ ‘Deze weg heet d e z e v e n h o f s t e d e n s t r a a t .’ ‘De man met
dat karretje - het eenige voertuig, dat ons tegen komt - rijdt iederen nacht met garnalen
van Breskens naar het Belgische station Bouchoute.’ 't Is dan ook bijna nacht
geworden. Reeds lang is de zon onder, als de wielen van ons karretje weêr ratelen
over de keijen van den weg,

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

399
door Napoleon aangelegd en wij de lange straat van Breskens weêr zien. Onze togt
door het 4de Distrikt is geëindigd. Die naar het 5de kan morgen vroeg beginnen. Een
vriendelijke herinnering blijft ons bij van het stille, rijk bebouwde landschap met
zijn hupsche bevolking, zijn verstorven steden, zijn merkwaardig verleden. Daar was
in dit vergeten hoekje van ons vaderland iets eigenaardigs, dat het, ondanks zijn'
eenvoud, aantrekkelijk maakte en ons met eenigen weemoed er van doet scheiden,
als van een' goeden, aangenamen reisgenoot, dien wij wel niet ligt meer op onzen
weg ontmoeten zullen.
Weêr zijn wij op de breede Schelde. Als een fijne sluijer hangt de ligte morgennevel
over de dijken en duinen van Breskens, dat met zijn torenspits en fort en donker, ver
uitstekend hoofd allengs verder terug wijkt. Vóór ons tint de zon de daken en torens
van Vlissingen en het strand, waarop de golven breken, en de hooge gebouwen van
het dok. Ginds in de verte rijst als een reusachtige schim ‘de lange Jan’ van
Middelburg op. In kalme rust liggen de driemasters in de majestueuse rivier en
langzaam drijft een brik met uitgespannen zeilen af. Statig nadert uit zee een prachtige
stoomboot, wier kloeke romp en rookende schoorsteenen en met vlaggen getooide
masten zich losmaken uit den wazigen damp. 't Is een der kloeke stoomers van de
Maatschappij Z e e l a n d . 't Is op een' afstand reeds te zien, dat zij vrij wat passagiers
aan boord heeft. Het geoefend oog onzer equipage heeft de vlaggen ontdekt, die
seinen, hoeveel wagens gereed moeten zijn in den trein. 't Is druk tegenwoordig met
de tentoonstelling te Amsterdam! Zij moeten een goede reis hebben gehad, want het
was stil op zee. Met krachtige slagen doorklieft het trotsche gevaarte de golven.
Reeds zijn de reizigers te onderscheiden, in digte groepen op de campagne bijeen
geschaard, ongeduldig om het vaartuig weêr te verlaten. Het schiet ons op zijde.
Duidelijk zijn zij te zien, heeren en dames, in jassen en

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

400
mantels, in allerlei fantastische gewaden. De boot loopt ons voorbij en zwenkt met
sierlijken zwaai de haven binnen. Als wij aankomen, ligt zij reeds aan den steiger,
alsof zij dien nooit had verlaten. De zwerm van passagiers stroomt er af over de
breede brug. Straks dragen en rijden forsche sjouwers bergen van valiezen, kisten
en koffers aan wal. De locomotief van den trein stoomt en dampt als een vurig ros.
Het sein wordt gegeven. Weg ratelt de lange wagenreeks en Vlissingens havenstation
keert terug tot zijn rustige rust, om dezen avond weêr wakker te worden, als een der
booten naar Engeland vertrekt.
Ook onze boot stoomt de haven uit. Ditmaal volgen wij de rivier stroomopwaarts.
Aan beide zijden strekken de lange, groene dijken zich uit. 't Schijnt hier ook wel
een zee, zoo breed is het water! Wat al schepen op de reede en vooruit golven de
rookwolken van twee reusachtige zeestoombooten. De eene komt van Brazilië, de
andere van New-York. Helaas! naar Vlissingens prachtige, maar ledige dokken is
niet één van die driemasters en stoomers bestemd. 't Is alles voor Antwerpen! - Maar
hoe? Zooeven gingen de booten blijkbaar vooruit, nu schijnen zij stil te liggen, wij
komen al nader en nader. Zij liggen ook stil. Zij kunnen vooreerst niet verder. Daar
zijn verraderlijke ondiepten en groote zandplaten in den magtigen stroom. Zie eens,
wat uitgestrekte banken, die hun blinkende ruggen boven het water vertoonen en
waarop de robben zich koesteren in den zonneschijn. Zal ook hier het nageslacht
eenmaal te verhalen hebben, wat wij te verhalen hadden van het Zwin? Zal ook hier
over jaren het koren golven en het rundvee weiden? En Antwerpen, het drukke,
woelige, krachtig zich ontwikkelende Antwerpen, waar wij na eenige dagen met
vernieuwde bewondering de reuzenwerken zien, ten behoeve van handel en
scheepvaart aangelegd, zal het op zijne beurt worden, wat Sluis en Aardenburg is?
Zal het ook eens een doode stad zijn, als het trotsche Brugge, waar te midden van
onvergelijkelijke kunstschatten den vreemdeling door de stilte en de verlatenheid
het hart als digt geschroefd wordt? Of zal, in het gunstigst geval, een kanaal door de
polders een maal Antwerpens kunstmatige.
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waterweg zijn, zooals thans voor het fiere Gent een vaart den weg naar zee heeft
geopend? 't Valt ons moeijelijk, ons zoo iets voor te stellen. Maar toch, wat wij in
Zeeuwsch Vlaanderen hebben gezien en wat hier onze oogen aanschouwen, geeft
ons zonderlinge dingen te denken.
Van het land aan weerskanten van de breede rivier zien wij niet veel. Aan de zijde
van het 4de Distrikt is 't slechts de lange, zware dijk, waar boven maar zelden een
boomgroep en nog minder een torenspits uitsteekt. Wij blijven er ook ver van
verwijderd en digter onder den wal van Walcheren en Zuid-Beveland. Daar is de
landstreek meer bewoond. Daar liggen dorpen, wier kerktorens wij hier en daar
onderscheiden en lang nog zien wij den hoogen Middelburgschen toren zich
afteekenen tegen de heldere zomerlucht. Maar ook daar zijn het grootendeels dijken,
die den geweldigen Scheldestroom begrenzen. Alleen h e t S l o e breekt hen af en
het oog volgt de oude grensscheiding tusschen Walcheren en Zuid-Beveland, thans
nog een ondiep water, maar sedert de spoorwegdam er door werd aangelegd, evenals
zoo menig andere riviertak in deze streken, der verdwijning nabij. Daar ligt ook het
fort R a m m e k e n s , op last van keizer K a r e l in 1547 gesticht, waar hij zich den
15den Sept. 1556 inscheepte tot zijn laatste reize naar Spanje. Bij B o r s e l e n heeft
de boot een station. Veel is ook daar niet te zien. Wat geboomte bij de kerk, nog een
boschje bij een hofsteê, overigens vlak land. De naam is vermaard, als die van een
der magtigste en meest vertakte edele geslachten van Zeeland, en reeds in de 10de
eeuw wordt hij vermeld onder die van eenige streken, waar de Gentsche abdij St.
Bavo bezittingen had. Van wat het oude eiland eenmaal te aanschouwen gegeven
moge hebben, zouden wij niets terug vinden, tenzij dan den vliedberg, die eens het
kasteel T r o i j e , het stamslot der Borselens, moet gedragen hebben. Overigens is
alles betrekkelijk nieuw. In 1530 en '32 werd alles overstroomd en het bleef bedolven,
totdat in 1616 met de herdijking begonnen werd. Sedert 1680 is de oude en
aanzienlijke heerlijkheid aan Zuid-Beveland verbonden.
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Ook te Ellewoutsdijk, dat een weinig verder aan den dijk ligt, zouden wij weinig
meer dan herinneringen aan vroeger aanzien aantreffen. Getuigt de zware toren, reeds
op grooten afstand zigtbaar, van voormaligen bloei, dit kolossale gevaarte is slechts
een gedeelte van den hoogen toren, die tot 1824 trotsch boven het omliggende
landschap oprees en toen om bouwvalligheid tot op de hoogte van het kerkdak werd
afgebroken. Het prachtige slot, om zijn ligging en zijn sterkte door de landsvorsten
van hoog belang gerekend, is sedert het midden der 18de eeuw verdwenen.
Na een' aangenamen watertogt brengt ons de stoomboot in de haven van t e r
N e u z e n en wij zetten den voet in het 5de Distrikt aan wal. De eerste indruk is niet
ongunstig. Hier is leven en beweging. Hier zijn torens en molens en menschen. Een
schooner zeilt de haven binnen. Een sleepboot brengt een zwaar geladen riviervaartuig
naar buiten. Eenige schepen liggen aan het hoofd. Ter Neuzen is de voorhaven van
Gent. Aan het kanaal derwaarts dankt het voornamelijk zijn welvaart, nog vermeerderd
door het spoorwegverkeer met Gent en Mechelen. Ook als vesting had het tot voor
eenige jaren eenige beteekenis en genoot het de voordeelen van een niet onbelangrijk
garnizoen. Wij zien er dan ook nog wallen en batterijen, als overblijfsels der
versterkingen, die vooral tijdens de onlusten met België werden aangelegd. In 1830
was 't een open plaats, zonder moeite door eenige ongeregelde benden ingenomen,
maar spoedig weêr verlaten, omdat ook hier de opstand geen ondersteuning vond.
De verschansingen, door Alba na de verrassing van ter Neuzen door de Watergeuzen,
in 1573, opgeworpen en door Hohenlohe na de verovering der stad in 1583 belangrijk
uitgebreid, waren op het einde der 17de eeuw grootendeels gesloopt. Het geduchte
blokhuis, naar Hohenlohe's Duitsche soldaten d e M o f f e n s c h a n s genoemd, was
zelfs een buitenplaats geworden, die door haar' bewoner, den predikant H o n d i u s ,
met zorg versierd en met liefde bezongen en door tal van voorname gasten met
belangstelling bezocht, een zekere vermaardheid in den lande verworven had.
Ter Neuzen is thans een nette en vrij groote plaats met een
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steedsch voorkomen door haar flinke, digtbebouwde straten, haar deftige heeren- en
burgerhuizen en haar welvoorziene winkels. Oudheden en merkwaardigheden mogen
wij er niet verlangen. De buurt aan de monding van de vaart van Axel naar de Schelde
mogt eenige welvaart hebben genoten, zij schijnt, evenmin als haar oude kapel, van
veel beteekenis te zijn geweest, eer zij in de magt der Staten was gekomen. De
voornaamste gebouwen, de kerk en het stadhuis, dagteekenen uit de 17de eeuw, maar
zijn in deze eeuw nagenoeg geheel vernieuwd. Er is dan ook geen reden, waarom
wij ons in de stad zouden ophouden en daar wij haar op onzen weg naar het station
nagenoeg in haar geheel doorwandelen, zien wij er van, wat er voor een' vreemdeling
te zien is. 't Is vrolijk en levendig op de straten en er is geboomte genoeg op de wallen
en langs de kaden van het kanaal, om haar ook het voorregt van vriendelijk groen
niet geheel te doen ontberen.
Ook in het 5de Distrikt is alles polderland. Ook hier vloeiden eenmaal breede
wateren, die een aantal groote en kleiner eilanden omringden. Ook hier braken de
stroomen in en ook hier veranderde opslijking water in land. Ook hier werd in
vredestijd ingedijkt en in oorlogstijd geïnundeerd. 't Is dezelfde geschiedenis, als die
ons in het 4de zoo herhaaldelijk herinnerd werd, maar minder aangrijpend, en al
hadden ook de steden, die wij heden bezoeken, A x e l en H u l s t , een belangrijk
verleden, met dat van S l u i s en A a r d e n b u r g is het niet te vergelijken. Wij kunnen
ons dus wel met een' vlugtiger blik op dit gedeelte van Zeeuwsch Vlaanderen
vergenoegen en de spoorweg stelt ons daartoe in de gelegenheid.
Dwars door de weiden en akkers aangelegd, vergunt hij ons, het landschap te
leeren kennen, bijna even goed, als wanneer wij er te voet of in een karretje reisden.
Misschien nog beter, want er is nog meer afwisseling dan langs de regte, breede,
eentoonige straatwegen, en belangrijke dorpen zouden wij toch niet voorbij komen,
tenzij wij den weg naar Hulst hadden willen nemen over Z a a m s l a g , een welvarende
plaats, eertijds afzonderlijk op een eiland gelegen en het middelpunt eener aanzienlijke
heer-
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lijkheid. Het tegenwoordige fraaije en groote dorp werd in de 17de eeuw gesticht op
de plaats, waar het oude door overstrooming was te gronde gegaan,
Het landschap draagt een ander karakter dan in het 4de Distrikt. De velden zijn
vaak van hagen omringd en het is over het algemeen rijker aan hout, maar ook hier
is alles goed bebouwd en ligt geen hoekje grond ongebruikt. Daar wij tot Axel een
stoomtram hebben - naar het schijnt bij afwisseling met een' gewonen trein gebruikt
- kunnen wij van het balkon de landstreek genoegzaam overzien en opmerken, hoe
weinig zij ons aan de overzijde van den Braakman herinnert. Gansch anders is ook
de kleeding van de dochteren des lands. Deze is veel rijker in kleur. De met fluweel
omzoomde mouwen van het donkere glimmende jak zijn uitermate kort en laten den
dikken, rooden arm tot ver boven de elleboog onbedekt. Op de schouders rust een
grijze doek, op een geheimzinnige wijze eenigszins capuchonvormig opgerold en
uitgespannen. De hals is met een koralen snoer versierd en uit de strakke, witte muts
komen gouden kurketrekkers en lange oorhangers te voorschijn, terwijl zwarte rokken,
breed op de heupen, een glimmend zwart of blaauw boezelaar, soms met rood band
afgezet, en lage schoenen het kostuum voltooijen. 't Merkwaardigst zijn de kleine,
zelfs de zeer kleine meisjes, vrouwtjes in miniatuur, die er in deze kleederdragt
allervermakelijkst uitzien. De mannen en jongens dragen een' broek met gespen, een
eng sluitend vest met twee rijen knoopen, en een' borstrok, alles donker gekleurd.
Blaauw zijn meestal de karren, de boerenwagens met groen en blaauw, rood en zwart
bont uitgemonsterd.
Bij S l u i s k i l splitsen zich de spoorwegen naar Gent en Mechelen. Wij houden
den laatsten en stappen weldra aan het station te Axel uit. Blijven wij daar een' trein
over, dan hebben wij tijds genoeg om het stadje te bezien. 't Was de oude hoofdplaats
van Axeler-ambacht, ook eenmaal een eiland, dat in den loop der tijden door
overstrooming en inpoldering herhaaldelijk van gedaante veranderde. Naar Axel
noemde zich een oud en edel Vlaamsch geslacht, dat reeds in de 9de eeuw bekend
moet
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zijn geweest, gelijk de stad A x l a zelve reeds in 936 in de kronieken wordt vermeld.
Zij heeft eens een' sterken burgt gehad en onder haar latere Heeren behoorde J o o s t
v a n G h i s t e l l e s , die, volgens de overlevering, de eerste boekweitzaden tusschen
de bladeren van een boek uit het Oosten medebragt. Bloei en voorspoed heeft zij
gedurende de middeleeuwen genoten, door de landvorsten met vele voorregten
begunstigd. Oorlogsrampen heeft zij in niet geringe mate gekend. Toen zij in 1452
door Filips van Bourgondië verbrand was, was 't met haar welvaart gedaan. In 1574
werd zij door de Geuzen geplunderd, uit wraak over den moord op eenige Hervormde
Zeeuwen gepleegd. Sedert beurtelings Staatsch en Spaansch, werd zij in 1586 voor
goed aan de Staatsche zijde gebragt en tot een sterke vesting gemaakt, veel kleiner
echter dan de oude stad was geweest.
Van de oude wallen is nog vrij wat gespaard, al is Axel sinds lang geen vesting
meer. 't Is thans een aardig landstadje, met eenige oude huizen en een aantal goed
onderhouden woningen, waaronder wij echter geen belangrijke gevels opmerken.
De Hervormde kerk is grootendeels nieuw; het kruispand met geschilderd Gothisch
glasraam is van ouder dagteekening, al is het moeijelijk na te gaan, wat er bij de
verbouwing in 1695 van de oude Barbarakapel in mag zijn overgebleven. De nieuwe
R.C. kerk bezit een fraai altaar, in eikenhout gestoken. Het stadhuis heeft een stomp
torentje en een hoog dak tusschen twee trapgevels. Dergelijke gevels merken wij
ook aan een der zijden van het marktplein op. De huizen daar zijn de overblijfselen
der oude abdij, en in een' der zijmuren is een stuk van de grafzerk van Joost van
Ghistelles ingemetseld. Eigenaardig is bij den grooten weg naar Hulst, met zijn scheef
gewaaide iepen, de ruime waterkom, overschot van een' arm van den Braakman, en
vooral van die zijde vertoont Axel zich gunstig, met zijn schilderachtige muren en
daken tusschen het rijk geschakeerde groen van zijn wallen en tuinen. En terwijl ons
oog over de uitgestrekte lage velden weidt, kunnen wij ons voorstellen, dat de veste
onneembaar werd gerekend, wanneer haar omtrek in wijden kring onder

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

406
water gezet was. Ook voor Axel was de inundatie een geducht en menigmaal beproefd
verdedigingsmiddel.
De school gaat uit en de stad is vol grappige, kleine veelkleurige gedaanten, die
op hun muilen dartelen en springen dat het een lust is, en wien 't ook aan
vrijmoedigheid niet schijnt te ontbreken. Nergens in Zeeuwsch Vlaanderen worden
wij zóó aan Zeeland herinnerd, als hier, waar trouwens tijdens de Republiek Zeeland
ook het bestuur in handen had.
Gelijk zoo menig zeearm en riviertak in dit eigenaardig gedeelte van ons vaderland,
is ook de stroom B l y e e , die A x e l e r - van H u l s t e r a m b a c h t scheidde,
verdwenen en behalve eenige kreeken en plassen vinden wij niets meer, dat ons zou
doen denken aan den tijd, toen ook H u l s t zijn haven had en zijn kade, zijn visschersen handelsvloot. Zoo ver wij zien kunnen uit onzen wagen - in dezen trein een gewoon
spoorwegrijtuig - is het tusschen Axel en Hulst alles bouwland en weide, van lange
lanen en reeksen peppels omzoomd en doorsneden, groene beplante dijken, breede
iepenwegen, enkele kloeke hofsteden, maar geen water van eenige beteekenis. En
laten wij straks van de wallen der stad het oog over den wijden omtrek gaan, dan is
't evenzeer polder aan polder. De groote waterplas met zijn schorren en slikken, die
thans nog de plaats inneemt, waar de oude, merkwaardige heerlijkheid S a e f t i n g h e
onderging, is van daar niet te onderscheiden. Niets dan vruchtbare velden zien wij
en het zou vrij wat onderzoek vereischen, als wij ons trachtten voor te stellen, hoe
zich de landstreek vertoonde tijdens de verschillende gedenkwaardige belegeringen,
die Hulst in onze geschiedenis vermaard hebben gemaakt. Ook hier bragt de loop
der eeuwen en der omstandigheden aanhoudende veranderingen en nu wij gereed
staan Zeeuwsch Vlaanderen te verlaten, is 't nog onder denzelfden indruk, als dien
wij ontvingen, toen onze voet voor 't eerst zijn' aan lotwisselingen zoo rijken bodem
betrad. Dat
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evenzeer in de stad zelve vrij wat gewijzigd werd, is natuurlijk en wie haar
geschiedenis uit de bronnen navorschen wil, stuit op niet weinig onbeantwoorde
vragen, gelijk hij het verdwijnen van tal van gebouwen, eens binnen of nabij haar
muren gelegen, te vermelden heeft. Waar zijn de drie edele hoven, te A s s c h e , 't
S l o t e en t e n E e d e ? Waar is het kasteel M a e l s t e d e ? Waar zijn de ‘refuges’
der magtige abdijen van t e r D u i n e n , B o n d e l o o , t e r D o e s en C a m b r o n ,
die, evenals het kapittel van K o r t r i j k , zooveel landen en tienden in Hulster ambacht
bezaten? Waar zijn de talrijke kloosters? Waar zijn ook de zoutkeeten, die er, evenals
te Axel en te Biervliet, zooveel welvaart bragten? Waar is 's G r a v e n s t e e n en de
L o m b a a r d en de B e l f r o e t , waar zoo menig ander gebouw, aan de oude
geschiedenis der stad verbonden? Toch vinden wij in Hulst, veel meer dan in een
der andere steden van Zeeuwsch Vlaanderen, niet het overblijfsel, de schaduw van
een oude stad, waarvan het grootste deel verloren ging, - zooals Sluis, Aardenburg,
Oostburg, Axel, - of waarvan zelfs slechts de naam op een nieuwere buurt werd
overgebragt, - zooals IJzendijke en Biervliet - maar een welbewaarde stad, nog in
haar geheel, met wallen en poorten. En al geeft onze rondwandeling ons ook binnen
die wallen meer tuinen, moesgronden en boomgaarden te zien, dan wel van bloei en
behoefte aan woningen getuigt, de straten zijn goed en geregeld bebouwd, aan
aanzienlijke huizen ontbreekt het geenszins, en is er menig huis, dat er wat somber
en verwaarloosd uitziet, dat is meer een bewijs van de nabijheid der Belgische
grenzen, dan wel van verarming en verval. Voor 't meerendeel zijn de huizen goed
onderhouden, al zijn de kleuren van groen en geel op gevels, lijsten en kozijnen, hier
als elders in Zeeuwsch Vlaanderen, naar onzen smaak wat hard. 't Is er stil in de
lange straten en op de groote pleinen, zooals het in een landstad zonder handel en
nijverheid te wachten is, maar 't is toch wel te zien, dat de vruchtbare polders in den
omtrek en de vermogende familiën er gevestigd, welvaart aanbrengen, zoodat wij
niet met een gevoel van weemoed om verloren luister
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de stad behoeven te doorkruisen en straks te verlaten. De oude hoofdstad van h e t
l a n d v a n Wa e s en van het H u l s t e r a m b a c h t , opgekomen in de nabijheid
van een' sterken burgt, door haar gunstige ligging weldra een rijke handelplaats, door
de Vlaamsche graven met velerlei voorregten begiftigd, is nog niet geheel van haar
vroegere hoogte afgedaald. De sterke vesting, in de onlusten, die Vlaanderen
beroerden, veelvuldig betrokken, beurtelings door Parma, prins Maurits, Albertus
van Oostenrijk en Frederik Hendrik ingenomen, die in 1672 de Fransche legers buiten
haar muren hield, maar, helaas, in 1747 en 1794 zonder moeite door hen vermeesterd
werd, heeft voor de geschiedenis beteekenis genoeg, om ons met belangstelling te
vervullen en 't ons met blijdschap te doen opmerken, dat zij in zooveel stormen het
hoofd omhoog heeft gehouden.
Verreweg het belangrijkste gebouw in de stad is de groote, fraaije S t .
W i l l e b r o r d s k e r k . Reeds vóór 1270 was zij gegebouwd, maar zóó dikwijls werd
zij door brand beschadigd, dat van den oorspronkelijken vorm weinig meer te
herkennen is. Slank en hoog rijst zij op, en uit het dak verheft zich de schoone toren,
die na den brand van 1876 naar de plannen van den architect C u y p e r s werd
gebouwd. Zoowel de Hervormden als de R. Catholieken vergaderen binnen haar
eerwaardige muren. De laatsten gebruiken het koor, waar voor eenige jaren een
prachtig, geschilderd glasraam werd geplaatst. Van de oude geschilderde glazen,
door geestelijke en wereldlijke magthebbenden geschonken, is sedert lang niets meer
over. In de voorkerk, voor de Protestantsche godsdienstoefening ingerigt, vinden wij
goed gesneden houtwerk aan kansel, doophek en gouverneursbank en eenige
belangrijke zerken, waaronder die van den Heer van S t e r r e b e e k e , met eene
voorstelling van het laatste oordeel in medaillon; die van C o r n e l i s J a n s s e n ,
den vader van den Gentschen bisschop C o r n e l i u s J a n s s e n i u s , aan schaar en
mes als chirurgijn-barbier te herkennen; een groote zerk van 1661 met de beelden
van een' man en eene vrouw en eene van een abdisse met boek en staf. Beide
afdeelingen der kerk, door een' muur
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gescheiden, zijn uitstekend onderhouden en ruimschoots een bezoek waardig.
Minder aantrekkelijk is het stijve, logge front van het stadhuis met zijn' toren,
tegenover de kerk aan de ruime markt gelegen. Wij vinden er een oud archief,
benevens de portretten van eenige Staatsche bevelhebbers van Hulst, als H e n d r i k
v a n N a s s a u , G i j s b r e c h t v a n H a r d e n b r o e k en J a c o b v a n d e r
M e e r v a n B e r e n d r e c h t , een groote schilderij, S t . S e b a s t i a a n
voorstellende en de merkwaardige afbeelding van Hulst in 1628 door C o r n e l i s
d e Vo s .
De kazerne der marechaussés aan de S t e e n s t r a a t was eertijds het L a n d s h u i s ,
waar de regering van Hulster ambacht haar zittingen hield. J o r d a e n s schilderde
in 1663 het schoorsteenstuk, het beeld der geregtigheid. Tegenover dit gebouw staat
een aanzienlijke particuliere woning, met fraaijen achtkanten toren en grooten,
lommerrijken tuin. Daar moet vroeger ‘de steen’ - 's graven gevangenis - de lombaard,
het huis van de abdij t e r D u i n e n en in later tijd het gouverneurshuis zijn geweest.
En aan den wal, niet ver van het stadhuis, ligt het R e c o l l e t t e n k l o o s t e r , evenzeer
een antiek gebouw met toren en tuin. Van den hoogen, met iepen beplanten wal
achter dit klooster overzien wij als ten afscheid de vriendelijke stad, wier roode daken
en veelkleurige gevels zoo geestig uitkomen tusschen het weelderige groen en
waarboven het trotsche kerkdak, door zijn' sierlijken toren gekroond, ernstig en statig
oprijst.
Straks voert het stoompaard - ditmaal weêr voor een' tramwagen gespannen - ons
weg uit Zeeuwsch Vlaanderen. Bij C l i n g e is 't reeds Belgisch. Een gansch andere
grond is 't er, - zand en dennen, - een gansch ander volk schijnt er te wonen. Wij
behoeven niet te vragen, of wij de grenzen zijn overgegaan. Ja, wij waren in Zeeuwsch
Vlaanderen wel op vaderlandschen bodem en 't was een goed land, een goed volk,
dat wij en leerden kennen. Kon ons bezoek er maar kort zijn en de kennismaking
oppervlakkig, in den geest doorleefden wij eeuwen vol aangrijpende gebeurtenissen.
Slechts enkele bladzijden uit een rijke geschiede-
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nis konden wij opslaan, slechts enkele regels vlugtig lezen. Zij spraken ons van een
woelig verleden en van een rustig heden. Moge de toekomst de goede wenschen
vervullen, die ieder bebezoeker van dit afgelegen, maar belangwekkend deel van
Nederland er voor in het hart zal hebben.

Aanteekeningen.
Omtrent de koorbanken te Wo u w ontving ik zeer gewaardeerde inlichtingen van
den heer L a m b . d e R a m op den huize L i e v e n s b e r g bij Bergen op Zoom.
Van de talrijke en vaak in allerlei tijdschriften verspreide bronnen, die ik te gebruiken
had, vermeld ik als van nieuwer dagteekening en welligt minder bekendheid: I e t s
o v e r d e k e r k t e B e r g e n o p Z o o m door A . J . L . d e R o o c k , Mededeelingen van de Rijksadviseurs over het Markiezenhof
- de verslagen over de visscherij in de Schelde en in de Zeeuwsche stroomen, - de
opstellen in E i g e n H a a r d , van 1878 en '81 en in de N . R o t t . C o u r a n t van
23 Aug. '83, 2de blad, over de oestercultuur. Voorts de voortreffelijke Z e l a n d i a
i l l u s t r a t a door F. N a g t g l a s , 2de deel 2de afl., de rekeningen van A x e l en
H u l s t door F. Caland uitgegeven, (Kronijk van 't H i s t . G e n . te Utrecht, jaargang
24, 1869 en archief VII van het Z e e u w s c h G e n . ), en diens opstellen in
H u l s t e r b l a d (1878-1883).
Gaarne had ik veel meer gebruik gemaakt van de overrijke bouwstoffen, door tal
van wakkere mannen, wier namen met eere genoemd worden, over Zeeuwsch
Vlaanderen bijeengebragt, maar tijd en ruimte tot behoorlijke verwerking van zóóveel
stof ontbrak.
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Langs de Maas. Van Hedel tot Woudrichem.
Aan de zoomen van een onzer hoofdrivieren en op den fieren Maasstroom zelven
volbrengen wij onzen laatsten togt. Van zware dijken zal ons oog over welige
landsdouwen weiden en over den statigen vloed, die zich in breede bogten door het
bloeijend landschap slingert. Van het dek der vlugge stoomboot zullen wij vruchtbare
velden, vriendelijke dorpen, welvarende steden ons zien voorbijgaan, door kostbare
waterkeeringen verdedigd. Herinneringen aan den grooten, nimmer rustenden strijd
tusschen den mensch en de magtige wateren zullen ook hier weêr verlevendigd
worden, gelijk zij zich bij onze omzwervingen op den vaderlandschen bodem telkens
en telkens weêr aan ons opdrongen. Ook de herinneringen aan der menschen
onderlingen strijd zullen geenszins ontbreken. Oude steden zullen wij bezoeken en
grijze burgten, om wier behoud en bezit vrij wat bloed is vergoten, en wij zullen
vertoeven binnen de muren van het merkwaardige kasteel, waar krijgsgevangenen
en slachtoffers van burgertwist gekerkerd werden. Maar ook de gezegende werken
des vredes zullen wij mogen aanschouwen, in steden, waar handel en scheepvaart
welvaart bragten, in fabrieken en werven, waar
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nijverheid met haar opgewekt en opwekkend leven heerscht. Al deze dingen zijn ons
niet nieuw. Wij zagen ze ook elders en menigmaal in den lande. Toch slaan wij ze
weêr met belangstelling gade, zoo menigmaal onze weg ons langs zulke tooneelen
leidt en iedere landstreek, die wij leeren kennen, heeft ook wel zóózeer haar eigen
karakter en haar eigene geschiedenis, dat zij de belangstelling levendig kan houden,
al is 't in hoofdzaak vaak hetzelfde, wat ons te zien en te hooren gegeven wordt.
Aan de spoorweghalte te H e d e l beginnen wij onze wandeling. Van daar gaan
wij naar A m m e r z o d e . Dan steken wij de Maas over naar B o k h o v e n , om ons
door de stoomboot naar N e d e r h e m e r t te laten brengen. Nevens Nederhemert
moet ook H e u s d e n bezocht worden. Voorts varen wij de rivier af tot
Wo u d r i c h e m en doen van daar een bedevaart naar L o e v e s t e i n . Waren wij
tot dus ver beurtelings op Geldersch en Brabantsch grondgebied, door Zuid-Holland
loopt de M e r w e d e , die wij langs G o r k u m , de ruïne van h e t h u i s t e
M e r w e d e , een deel van den B i e s b o s c h en het aloude D o r d r e c h t volgen,
en de N o o r d , die ons voorbij de bloeijende dorpen van den A l b l a s s e r w a a r d
naar R o t t e r d a m , het eindpunt onzer reize, terugbrengt. 't Mag dus wel een
belangrijke landstreek worden genoemd, niet onwaard, om er onzen laatsten togt aan
te wijden! Beperking van de al te rijke stof is echter noodig. Van H e d e l tot
Wo u d r i c h e m strekken wij onzen onderzoekingstogt uit. Aan hetgeen wij tusschen
Woudrichem en Rotterdam zien, kan slechts een enkel woord worden besteed.
Aan de halte Hedel beginnen wij onze wandeling. Wij komen er langs den spoorweg,
die Utrecht met den Bosch verbindt. Het vruchtbare land met zijn boomgaarden,
weiden en korenvelden zou welligt wat weinig afwisseling aanbieden, om het te voet
te willen doortrekken, maar wij zouden er toch wel het een en ander aantreffen, dat
een belangstellend bezoek kon ver-
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dienen. Daar ginds in het hout, te ver en te veel verborgen om het van hier te kunnen
onderscheiden, ligt het fraaije kasteel H e e m s t e d e , pronkende met vier hoektorens
en een' hoogen toren uit het dak, een schoon, wel bewaard bouwwerk uit het laatst
der 17de eeuw, op de plaats waar vroeger een slot stond, gesticht door een der leden
van het oud en edel geslacht v a n W u l v e n , dat op korten afstand zijn' hoofdzetel
had. Digter bij de spoorbaan vertoonen zich de kerktorens van het dorp H o u t e n ,
sedert onheugelijke jaren het middelpunt eener heerlijkheid, verbonden aan die van
G o y e , wier bezitters sinds 1307 het burggraafschap van Utrecht in leen hielden en
van wier sterken burgt de plaats nog in een' boomgaard wordt aangewezen. Tusschen
Houten en Schalkwijk ligt de ruïne van S c h o n a u w e n , een kasteel, door een' der
Heeren uit het Culemborgsche huis gesticht, en vlak bij het station S c h a l k w i j k
vertoont zich de Romaansche toren der tamelijk nieuwe Protestantsche Kerk van dat
uitgestrekte dorp, terwijl aan den overkant der spoorbaan de groote, nog veel nieuwere
R.C. kerk haar slanke torenspits verheft. Straks volgt de zware Lekdijk, de breede
uiterwaard, de schoone Kuilenburgsche spoorwegbrug, wier trotsche spanning wij
zouden bewonderen, als wij plaats hadden genomen op de stoomboot, wier raderen
diep beneden ons de stille wateren van den stroom doen schuimen. De torens van
Kuilenburg, op vrij grooten afstand van de rivier en van het station boven den
mengelklomp van roode daken en het groen der lanen uitstekend, begroeten wij als
oude bekenden. Bij G e l d e r m a l s e n komen wij over de L i n g e , aan wier liefelijke
oevers wij een en andermaal reeds vertoefden. Geldermalsen behield het groote
‘Kraaijenbosch’, maar het schoone huis R a v e s t e i n , waaronder het bosch behoorde,
is voor weinig jaren gesloopt. Het verving in 1828 het oude kasteel, langen tijd een
bezitting der Borselens, wier tombe nog de kerk moet versieren. Aan 't station komen
de spoorweglijnen G o r k u m - N i j m e g e n en U t r e c h t - d e n B o s c h voor
een oogenblik te zamen.
Het volgende station is Wa a r d e n b u r g , het vriendelijk
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dorpje aan den voet van den fraaijen Waaldijk, met het geringe maar schilderachtige
overschot van zijn eenmaal groot en prachtig kasteel, waaraan de volksoverlevering
den naam van D r . F a u s t verbindt. Dan overspant weêr een collossale spoorwegbrug
een breede rivier en B o m m e l ligt daar ginds, met zijn beplante wallen en zijn'
hoogen toren, aan den oever van den stroom, - Bommel, dat gelukkig het
merkwaardige huis van Maarten van Rossem nog niet zal behoeven te verliezen.
Hadden wij ons onderweg kunnen ophouden, of hadden wij gereisd langs den
grooten heirweg, zooals in de dagen toen nog geen stoompaard door deze landstreken
snelde, dan zouden wij dus een' geenszins onbelangrijken togt hebben gemaakt en
onderweg nog wel het een en ander hebben aangetroffen, waarvan wij het betreuren,
dat wij het ongezien of maar zeer vlugtig gezien moesten laten, ons troostende met
de hoop op een andere gelegenheid, om het nader in oogenschouw te nemen.
Als wij aan de halte H e d e l den trein verlaten hebben, zien wij dien met zijn
wuivende stoomvlag in den zonderlingen koker van de lange spoorwegbrug over de
Maas verdwijnen. De rivier zien wij stroomen tusschen de zware dijken, die de daar
achtergelegen vlakke velden met hun hofsteden, lanen en kerktorens beschermen.
Wèl hebben die dijken vaak een' harden strijd te voeren! Niet altijd kunnen zij den
geweldig aanstormenden vijand weerstaan. Daar, aan de overzijde, op Brabantsch
grondgebied, liggen immers de lage wei- en hooilanden, soms driemaal in een jaar
overstroomd, de dorpen, in de laatste jaren zoo vaak en zoo droevig door watersnood
geteisterd. Hier aan dezen kant, op Gelderschen bodem nog, overzien wij den
Bommelerwaard, in wiens geschiedenis ook zoo menig bladzijde van dijkbreuk en
overstrooming heeft te verhalen. Als een oude getuige van zulke verwoestingen ligt
binnensdijks in de groene vlakte, die ons van het dorp H e d e l scheidt, eene groote
waterplas, - een dier ‘wielen’, diepe gaten, in den grond geslagen, als de
hooggezwollen vloed den dijk heeft vernield en met onweerstaanbare kracht zich
door de bres op de weer-
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looze velden werpt. Zulke wielen zijn er veel in ons vaderland! Deze plas, een klein
meertje, draagt tot de schoonheid van het landschap het hare bij. Hooge boomen
rijzen op aan haar' oever. Schilderachtige huisjes en schuren legeren zich in het digte
geboomte aan den voet van den dijk. Bonte runderen grazen aan den met riet
begroeiden zoom. Tegen het donkere bosch op den achtergrond komt de groote R.C.
kerk van Hedel uit en het kleine torenspitsje van het hooggelegen Protestantsche
kerkje rijst boven het houtgewas op. Zoodra het geratel van den trein een oogenblik
ophoudt, wordt het vervangen door het luidruchtig gekwaak van eenden en
kikvorschen, die schijnen te wedijveren, wie op den zonnigen zomermorgen het
krachtigst aan hun verrukking lucht kunnen geven. Het is een vrolijk, opwekkend
tafreel, eenvoudig en liefelijk, dat het Hollandsch hart goed doet, omdat het zoozeer
den stempel draagt van het land, dat hij lief heeft. Ons is 't, alsof 't ons bij het begin
van onzen laatsten togt een' blijden welkomsgroet toeroept.
Ten deele ligt het dorp aan den breeden fraaijen dijk. Daar staan eenige van zijn
woningen in het groen van wilgen en iepen, door hagen en boomgaarden omringd.
Door de tusschenruimten overzien wij de uitgestrekte vlakte met het meertje, en aan
den anderen kant stroomt de rivier, door de spoorwegbrug overspannen, terwijl een
lange schipbrug voor voetgangers en wagens de Geldersche en Brabantsche oevers
verbindt. Van verre rijst het hooge kerkdak der Bossche S t . J a n s k e r k op; nader
bij, maar toch op Brabantsch grondgebied, waar de Dieze zich met de Maas vereenigt,
vertoont zich het fort C r e v e c o e u r , de eertijds belangrijke sterkte, om wier bezit
in den Spaanschen oorlog menig felle strijd werd gevoerd, wier verlies in 1672 en
1794 voor de Fransche legers den weg naar Gelderland en Utrecht opende.
Niet lang houden wij den dijk. Het voornaamste gedeelte van Hedel vinden wij
binnensdijks, langs den grooten weg van Bommel op den Bosch. Daar staan de meeste
en de beste huizen aan de laan van hooge iepen, die door haar groene gras-
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kanten ons aan een Gooisch of Drentsch dorp herinnert en een schoone linde breidt
haar loofdak vriendelijk over een kruispunt van wegen uit, terwijl de witte huif eener
kar het landschap zoo eigenaardig stoffeert, dat het wel schijnt, alsof zij opzettelijk
daar was geplaatst, om den gunstigen indruk, dien Hedel op ons maakt, nog te
versterken.
Met dien indruk moeten wij ons trouwens vergenoegen. Wat eens aan het dorp en
de heerlijkheid beteekenis gaf, is verdwenen. Regten heeft zij niet meer, zooals in
de jaren, toen zij een baronie en hooge heerlijkheid was, ten Zutfenschen regte van
Gelderland in leen gehouden. Komt de naam H e d i l l a reeds in het begin der 9de
eeuw voor, als de plaats, waar zeker aanzienlijke Frank, met name S e l i r a t , een
halve manse aan het klooster Lauresham had geschonken, eeuwen lang zwijgen de
oorkonden over haar verdere geschiedenis. Eerst in 1316 vinden wij haar weêr
vermeld. Destijds behoorde zij den Heere van C r a n e n d o n k , uit het geslacht van
H o o r n e , als een eigen goed, nog niet aan den Gelderschen graaf onderhoorig. Van
het landregt van den Bommelerwaard, destijds door graaf Reinold bevestigd, werd
Hedel, evenals Asperen en enkele andere onafhankelijke heerlijkheden, uitgezonderd.
In 1327 regelde de graaf als landsheer er eenige dijkzaken. Hij bepaalt althans, dat
de geërfden van Hedel, met die van Driel, Rossem en Hurwenen, de kosten moesten
dragen van de waterleiding, van het punt waar de bijzondere wateringen zamen
kwamen tot in de Maas. Heer Willem van Cranendonk draagt echter in dat stuk nog
den titel van ‘eenen edelen man.’ Later, in 1336, verklaarde deze Heer Willem zijn'
burgt Hedel als een open huis des graven ten Zutfensche regte ter leen te houden. 't
Was den grave dus gelukt, wederom een' der kleine, onafhankelijke Heeren min of
meer aan zich te onderwerpen. De landsvorst kreeg daardoor evenwel alleen de
beschikking over het huis, met voorburgt en vestingen. Van overdragt van het
regtsgebied is geen sprake, evenmin, als toen Willems broeder Dirk in Januarij 1342
zijn eigen goed en erve ‘in zijn gericht’ te Hedel
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verbond voor een jaarlijksche rente van 50 pond, die hij, en als wijlen zijn broeder,
van den hertog als een regt mansleen hield. En kon hij den vorst of zijn' nakomelingen
een ander goed aanwijzen en in eigendom afstaan, dan zouden de Hedelsche goederen
‘quyt ende loss van dezer geloeften’ zijn. Zoo was hij getreden in de rij der
‘Smalheeren,’ die den landsvorst als leenheer huldigden, maar toch hun eigene
regtsmagt behielden, terwijl hij zich blijkbaar voorbehoudt, zijne volle
onafhankelijkheid te hernemen, zoodra hij daartoe in staat zal zijn. Weinige maanden
daarna moet hij gestorven zijn. Reeds in September van hetzelfde jaar draagt
E r m g a r d , de huisvrouw van T h o m a s v a n Z e v e n b e r g e n , het huis te Hedel
den hertog op. Vermoedelijk was zij de zuster van Willem en Dirk. Dan volgen weêr
eenige jaren, waaruit geen berigten zijn overgebleven. Het blijkt alleen, dat aan
Margaretha, gravin van der Lippe, de derde vrouw van J a n v a n P o l a n e n , in
1379 Hedel als weduwen-goed was voorbehouden. O t t o v a n d e L e c k e , de
eenige zoon uit dat huwelijk, werd er toen mede beleend, ‘voorbehoudens de togt
van zijne moeder Margriet.’ Deze Otto huwde Sofia, de erfdochter van B e r g . Sedert
bleef Hedel in het bezit van dat geslacht. Doorgaans behoorde 't aan een' jonger zoon;
soms keerde het tot den Heer van Berg terug; niet zelden was het een twistappel
tusschen broeders. Meer dan eens ook was er geschil met den landsheer over de
regten, er aan verbonden. In 1698 werd de heerlijkheid door den toenmaligen bezitter
F r e d e r i k M a u r i t s d e l a To u r d ' A u v e r g n e , markies van Bergen op
Zoom, aan den drossaart van Hedel G . F. v a n d e P o l verkocht. Maar de Staten
van Gelderland lieten hun regt van naasting gelden en vernietigden den koop, ondanks
de vertoogen van den kooper, die staande hield, dat alleen het huis, niet de grond of
de heerlijkheid, een leen van Gelder was. Hedel werd aan de domeinen gehecht en
voortaan door de rekenkamer beheerd.
Het slot is verdwenen. De plaats, waar het stond, is ten deele ingenomen door de
R.C. kerk. Van den loop der grachten
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is nog iets te herkennen en eigenaardig is een blijkbaar kunstmatige, met gras
begroeide heuvel, in een' aangrenzenden boomgaard. De overlevering verhaalt, dat
een der Heeren van Hedel dien heeft laten opwerpen, om aan behoeftigen werk te
verschaffen. Wij zouden er anders welligt een' ouden vliedberg in begroeten. Het
kasteel gold in der tijd voor een der sterkste burgten des lands. 't Zal in de oorlogen,
die Gelder met Brabant te voeren had, en in de binnenlandsche twisten, waaraan zijn
Heeren ijverig deel namen, wel niet onaangetast zijn gebleven. Den 5den Februarij
1578 werd het door schutters uit den Bosch na een beleg van eenige dagen genomen.
't Moet echter spoedig weêr verloren zijn gegaan, om eerst in 1590 door Prins Maurits
herwonnen te worden. Gedurende de jaren 1579 tot 1580 werd door den toenmaligen
Heer, Frederik van den Berg, den broeder van graaf Willem IV, voortdurend geld in
Hedel gemunt, gelijk deze zelf had gedaan, zoolang hij in het bezit der heerlijkheid
was geweest, en hun voorzaat Willem II er van dit heerlijk regt gebruik had gemaakt.
Het munthuis moet in de onmiddellijke nabijheid van het kasteel hebben gestaan.
Nemen wij in aanmerking, dat er voortdurend geklaagd werd over het slechte geld,
door zulke kleinere dynasten in omloop gebragt, dan verwondert ons hun groote
prijsstelling op hun muntregt, als een uitnemend middel om hun inkomsten te
vermeerderen, evenmin, als de gestrengheid, waarmede in die barbaarsche tijden ‘de
ketel’ voor den bedriegelijken muntmeester werd bereid, en dan kunnen wij 't niet
anders dan in het algemeen belang achten, wanneer de landsvorsten dergelijke
gevaarlijke regten zooveel mogelijk aan zich trachtten te trekken. De koop van Hedel
door de staten van Gelderland moest ook in dit opzigt gunstig werken.
Had het dorp in de Spaansche troebelen door zijn ligging tegenover de schans
Crevecoeur en door de nabijheid van een zoo belangrijke stad als 's Hertogenbosch
veel te lijden, in droevige herinnering bleven er ook de jaren 1794, toen de troepen
van Pichegrue het in brand schoten, en 1813, toen
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Molitors geduchte pupillen er de Woerdensche gruwelen, zij 't dan ook op kleiner
schaal, herhaalden. Zoo heeft ook Hedel zijn deel gehad aan onrust en strijd. Door
zijn verleden is het voor de geschiedenis van ons vaderland niet zonder beteekenis;
en heeft het tegenwoordig niets merkwaardigs meer, als een fraai en bloeijend dorp,
waarin het ook aan schilderachtige huisjes en schuren niet ontbreekt, mag het op
onze belangstelling aanspraak maken.
Een open grintweg door het bouwland leidt ons naar A m m e r z o d e . Niet groot
is de afstand, maar de weg is toch langer dan wij zouden denken wanneer wij, zoodra
het vrije uitzigt niet meer door de huizen van Hedel belet wordt, de hooge muren
van het kasteel uit de vlakte zien oprijzen. 't Gaat met bogten en slingers, zoodat wij
soms zouden twijfelen, of wij geen verkeerd pad hadden ingeslagen. Wij kunnen
echter moeijelijk dwalen, waar het doel zoo duidelijk is te zien, en wij weten nu
eenmaal, dat het regte pad in deze streken geenszins altijd een regte weg is. Nu ligt
het kasteel digter bij Hedel, dan het dorp, maar wij moeten eerst het dorp hebben
bereikt, voordat wij een' zijweg naar het slot vinden.
't Is thans een kaal en boomloos oord, al is 't ook geenszins woest en onvruchtbaar.
Alleen op vrij grooten afstand aan onze regterhand strekt een lange laan zich uit, en
hoog daar boven komt de toren van Bommel uit, als een wachter rondziende over
den ‘Waard,’ sinds eeuwen naar haar hoofdplaats genoemd. Aan den anderen kant
wordt het veldgezigt beperkt door den zwaren rivierdijk en daar vertoont zich ook
het spitsje van Bokhoven, aan de overzijde der Maas, waar heen wij straks willen
oversteken. Tot voor weinig jaren was het kasteel Ammerzode niet zoo goed te zien
als thans, nu 't daar voor ons ligt met zijn stroeve muren, zijn blaauwe en roode daken,
zijn torenkappen, zijn lange nevengebouwen en met den kerktoren in zijn
onmiddellijke nabijheid. En de groote vlakte was niet zoo arm aan hout. Want rondom
het slot prijkte een bosch, dat om zijn prachtig geboomte een zekere vermaardheid
genoot.
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Toen 't zich nog aansloot bij de tuinen en boomgaarden van het dorp, moet het
landschap vrij wat schooner en rijker aan afwisseling zijn geweest, dan wij het nu
leeren kennen.
Ammerzode is een tamelijk groote plaats. Langs den grintweg vinden wij een
aantal huizen en boerderijen, ook een paar heerenhuizingen, als N a a m r i j k en
B e s t e n h o f . Bij de R.C. kerk splitst zich de weg. Links loopt hij naar den dijk en
het veer; regts leidt hij door de oude digtbebouwde dorpsstraat langs het groot
heerenhuis M o l e n w e r f naar de Protestantsche kerk en het kasteel.
De kerk is ten deele een bouwval, rijk met klimop begroeid, schilderachtig
uitkomende tusschen het groen van treurbeuken en accacia's op het kerkhof. 't Moet
eertijds een ruim en fraai kruisgebouw zijn geweest, van rooden baksteen met witte
banden sierlijk opgemetseld. De Franschen hebben haar in 1672 verwoest en sedert
bleef zij zoo liggen. Voor de weinige Hervormden, die in de heerlijkheid woonden,
was het koor ruim genoeg en hun ontbraken zeker de middelen om haar te herstellen
en te onderhouden, terwijl de Heeren van Ammerzode, allen R.C., sedert 1651 een'
priester huisvestten, die in de slotkapel dienst deed en aan wien ook de herderlijke
zorg voor zijn geloofsgenooten in Bommeler- en Tielerwaard was toevertrouwd.
Tegenover de kerk, aan het einde eener korte laan, ligt het kasteel. 't Is nog een
kloek en indrukwekkend gevaarte, op de hoeken met ronde torens versterkt, waaronder
vooral een van grooten omvang en met een fraaije kap gedekt. Nog heeft het een'
ruimen voorburgt met hooge muren en stalgebouwen en poort. Maar het verloor toch
veel van zijn aanzien, sedert het verkocht en tot een vrouwenklooster ingerigt is. Het
trotsche hout er om heen is gevallen en - wat nog meer het uiterlijke van dergelijke
voormalige burgten bederft - de breede gracht is gedempt. Hoe 't er thans van binnen
uitziet? Niemand wordt er meer toegelaten; zelfs voor den pastoor van Ammerzode
gaat de poort niet open. Wij moeten ons derhalve vergenoegen met een' blik op de
buitenmuren. Nu is 't ons niet onbekend, dat
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het kasteel van Ammerzode beroofd is van de voornaamste sieraden en
merkwaardigheden, er vroeger bewaard. De kostbare antieke meubelen, wapens en
wandtapijten, de belangrijke familieportretten en schilderijen, de merkwaardige
brieven en documenten van Prins Maurits, Willem III, Turenne, Condé, en de overige
bescheiden uit het rijke archief zouden wij er niet meer aantreffen. Maar gaarne
hadden wij met eigen oogen den schoonen gebeeldhouwden eikenhouten trap in de
vestibule, de kunstig bewerkte schoorsteenmantels in de groote zaal en in den grooten
toren aanschouwd; gaarne hadden wij in het oudste gedeelte de dikke muren, de
uitgehakte vensters, de oude kapel, de gewelfde kelders, den verborgen trap in den
torenmuur gezien en het uitzigt genoten uit de peer van den hoofdtoren. Thans moeten
wij ons vergenoegen met de beschrijving, hoe men door de voorpoort het binnenplein
betrad, waar een oude doopvont werd bewaard en eenige steenen kanonkogels lagen
en van waar men naar de kelders en gevangenissen afdaalde; hoe tegenover de poort
een stoep van eenige treden toegang gaf tot het hoofdgebouw, met de vestibule en
de groote zaal, die ook wel eens bij watersnood het vee der landlieden herbergen
moest, waaruit men de eetzaal in den eenen vleugel, de gezelschapszaal, de slaapkamer
van den baron en de groote torenkamer aan de andere zijde van het kasteel bereikte,
terwijl op de bovenverdieping talrijke, meerendeels ongebruikte vertrekken werden
gevonden en trappen in de dikke torenmuren naar boven en naar de keldergewelven
leidden. De benedenzalen, aan kunstschatten en merkwaardigheden rijk, waren met
zorg en smaak gerestaureerd door den laatsten bezitter, baron A r t h u r d e
Wo e l m o n t , die er ook doorgaans zijn verblijf hield. Daar Ammerzode sedert het
begin der 18de eeuw aan Belgische familiën behoorde, werd het meermalen gedurende
vele jaren alleen door een' rentmeester bewoond en slechts nu en dan door de eigenaars
bezocht.
Behoudens eenige veranderingen van ondergeschikten aard dagteekent het slot in
zijn' tegenwoordigen staat uit het einde
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der 16de eeuw. Den 13den Febr. 1590 barstte er een geweldige brand uit, ‘zóó dat er
van de timmerage naauwelijks een splinter is overgebleven.’ Veel familiepapieren
en kostbaarheden gingen er mede verloren, ook van naburen en dorpsgenooten, die
het hunne om de onrust der tijden binnen de zware muren van het slot in veiligheid
hadden gerekend. De burgtheer zelf, G e o r g e v a n A r k e l , bekwam zulke hevige
brandwonden, dat hij zes dagen later stierf. De brand schijnt door een onbekende
oorzaak op de kinderkamer te zijn ontstaan. De dichterlijke verbeelding was daarmede
intusschen niet tevreden. Zij wist te verhalen van een - overigens gansch onbekende
- dochter des heeren van Arkel, die gedwongen was den sluijer in 't naburig klooster
aantenemen. Op den dag, waarop zij afscheid nemen zou van het ouderlijk huis en
alle bloedverwanten zamen waren in de zaal, stond plotseling het kasteel in vlam.
Allen bergden zich door de vlugt, alleen de jonkvrouw werd te vergeefs onder de
geredden gezocht. Ook haar lijk werd onder de puinen niet teruggevonden en er
waren er, die verhaalden, dat men haar door een' onbekenden ruiter in vollen ren had
zien wegvoeren. Sedert heeft niemand ooit meer iets van haar vernomen. Bleef van
de timmerage geen splinter gespaard, blijkens een afbeelding van het slot na den
brand, was het muurwerk, hoe zeer ook geschonden, in hoofdzaak blijven staan. Het
werd hersteld en vernieuwd, de ingestortte torens werden weêr opgetrokken, maar
de vorm schijnt grootendeels onveranderd te zijn gebleven. Zij wijst op het midden
der 13de eeuw als op den tijd der stichting. Komt de naam A m b e r s o y in 1050
reeds voor, eerst op het einde der 13de eeuw wordt een J o h a n v a n A m e r s o y e n
genoemd. W i l l a m d e A m e r s o y e n , die in 1348 een bediening aan het
Geldersche hof schijnt bekleed te hebben, bezat het huis en de heerlijkheid niet.
Welligt was Johans zoon D i r k , uit het huis H e r l a e r , destijds Heer van
Ammerzode.
In 1351 wordt G e r a r d van Herlar Heer van Amersooi genoemd. In 1358 behoorde
A r n t , Heer van Amersoy, ridder, tot de verkoren raden des hertogs, maar reeds ïn
de jaren 1344 tot
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46 was hij, toen nog knape, getuige bij verschillende regeringsdaden van zijn' vorst,
en ook in 1358 en 68 nam hij onder de voornaamste Geldersche edelen een plaats
in. Sedert 1354 was hij Heer van Ammerzode, na den dood zijns broeders. Hij had
de heerlijkheid als broederdeeling wegens het versterf zijner ouders ontvangen en
werd door den oudste der broeders, J o h a n , Heer van Ameijde, er mede beleend.
Evenals de naburige heerlijkheid P o e d e r o y e n , was Ammerzode blijkbaar een
eigen goed der Herlaers. Het zou het niet lang meer blijven. Arents eenige dochter
huwde den Heer van Hoemen, die tegen zijn' leenheer partij koos voor de hertogin
van Brabant en daarom in 1386 zijn slot veroverd, zijn goed verbeurd verklaard zag.
De hertog behield het kasteel aan zich, en te midden van allerlei verwarring komen
verschillende Heeren van Ammerzode voor, totdat er weêr orde en regel kwam, toen
W i l l e m v a n Wa c h t e n d o n k , bastaard van Gelder, het slot met de heerlijkheid,
het dorp, hoog en laag gerigt en alle toebehooren, in 1424 verkocht aan J o h a n ,
Heer van Brockhuyzen en Waardenburg. In dit edel en krijshaftig geslacht bleef
Ammerzode tot het eind der 15de eeuw. Die van den Bosch klaagden over den overlast,
hun uit het sterke huis aangedaan. Tijdens de gevangenschap van zijn' Heer in 1445,
werd het met geweld door diens aartsvijand Jan van Rossum veroverd, door diens
trouwen bloedverwant Jan van Culemborg met list herwonnen. In 1513 werd het
door de Bourgondiërs onder Hendrik van Nassau ingenomen. Destijds was het een
bezitting der A r k e l s . Otto van Arkel, Heer van Heukelom, een woesteling, die zijn'
eigen vader gevangen had genomen en zijn stroopende benden door Holland uitzond,
was met de erfdochter der Broekhuyzens gehuwd. Hij was echter reeds in 1505
overleden en Ammerzode behoorde aan een' zijner zonen, Wa l r a v e n , die in 1512
zijn' ouderen broeder J o h a n was opgevolgd. Spoedig kreeg hij het slot terug, maar
in 1521 moest hij de heerlijkheid aan zijn' broeder G e r a r d afstaan, om eerst na
diens dood, in 1547, voor de tweede maal als Heer van Ammerzode op te treden.
Het regt, om de groote klok van het kasteel te luiden, werd hem echter
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onthouden. Sedert bleef de klok met een zwart floers omhuld. Hij was met een
bastaarddochter van hertog Karel van Gelder gehuwd en stierf in 1557. Zijn zoon
G e o r g e was het, die bij den noodlottigen brand het leven verloor. Georges
kleinzoon, T h o m a s Wa l r a v e n , was de laatste mannelijke afstammeling uit het
doorluchtig geslacht der A r k e l s . Hij was gehuwd met de dochter van den baron
d e l a K e t h u l e , den wakkeren verdediger van Bergen op Zoom in 1622, wiens
grafteeken wij in de kerk dier stad gezien hebben, wiens portret op Ammerzode werd
bewaard en wiens briefwisseling met prins Maurits indertijd op het kasteel berustte.
't Waren donkere dagen, toen Thomas Walraven regeerde! In het archief werden de
requisitiën der Fransche legerhoofden bewaard, die 't bewijzen, hoeveel de noodlottige
oorlog, in 1672 begonnen, aan het ongelukkige dorp heeft gekost. Tegen het bevel
des konings werd het kasteel door den graaf de Lorge gespaard, ter liefde van de
schoone oogen van zekere Mademoiselle G a g e , maar de kerk kon der verwoesting
niet ontkomen.
Na dien tijd verliest Ammerzode zijn beteekenis voor de geschiedenis. Het ging
in 1694 aan den baron van L i c h t e r v e l d e over, als gesproten uit Anna van Renesse
van Elderen, tweede dochter van George van Arkel, en behoorde sedert aan baronnen
d e V i l s t e r e n , graven d e R i b a u c o u r t en baronnen d e Wo e l m o n t . De
laatste dier Heeren, baron Arthur de Woelmont, toonde zich een goed Heer tijdens
den watersnood, die in 1861, en bij een' grooten brand, die in 1868 geduchte
verwoestingen aanrigtte. In 1861 mogt hij den koning op zijn kasteel ontvangen en
uit diens mond den dank voor zijn onbekrompen gastvrijheid, aan 300 ongelukkigen
met hun have en vee verleend.
Wij verlaten het thans ontoegankelijke huis, van zijn kunstschatten en archieven
beroofd, met een gevoel van diep leedwezen dat wij te laat zijn gekomen, om binnen
zijn nog altijd
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hechte muren, met het oog op zooveel merkwaardige portretten en oorkonden, de
herinneringen aan een lang en onrustig verleden te verlevendigen. Naar den fraaijen
dijk met zijn veerhuis en zijn' molen rigten wij onze schreden en de kloeke veerman
brengt ons over de Maas, op Brabantsch grondgebied, waar wij een bezoek willen
brengen aan het dorpje B o k h o v e n .
Wij staan na een korte, aangename overvaart over de snel stroomende Maas op den
Brabantschen wal, nog een tamelijk eind weegs van Bokhoven verwijderd, even als
van den grooten rivierdijk, die een belangrijke strook lands aan de veelvuldige
overstroomingen overlaat. Eerst als wij een smal voetpad ten einde hebben gewandeld
en een wilgenlaan zijn door gegaan, bereiken wij den dijk en straks ook het dorp.
Wij hebben inmiddels niet verzuimd, rondom ons te zien en den blik te laten gaan
over het schoone landschap, dat zich aan alle kanten uitbreidt. Aan de overzijde de
Bommelerwaard, met de torens van Hedel en de spoorwegbrug, den hoogen toren
van Bommel, het statige kasteel van Ammerzode en de torenspitsen van het dorp,
met den dijk, het veerhuis in het groen en den molen, het scheepje op den stroom en
de runderen in het water - een liefelijk Hollandsch riviergezigt. Wat verder is Well
te onderscheiden met zijn hout, zijn kerk en zijn hoog en somber heerenhuis. Ginds,
verder nog, rijst uit de groene vlakte het bosch op Heusdens wallen, zijn afgeknotte
torenkap en het sierlijke spitsje op zijn raadhuis. Voorts Nieuwkuik, Vlijmen,
Hedikhuizen in de onafzienbare lage velden, de trotsche St. Janskerk van den Bosch,
het kerkje van Engelen en, in onze nabijheid, de torentjes van Bokhovens kerk en
van het huis des veldwachters. 't Is een schoon landschap. 't Is ook een in meer dan
één opzigt merkwaardige landstreek. Zie eens, hoe die stukken grond zijn afgeknaagd,
afgestoken, ingezonken; zie eens, hoe deze dijk voor een groot gedeelte is
weggeslagen. Dat zijn de sporen der overstrooming, die in den verschrikkelijken
December-
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nacht van 1880 die gansche vlakte in een meer herschiep, die het bloeijende
Nieuwkuik vooral heeft geteisterd en de schamele bewoners der ingevallen en
verdronken woningen naar den reddenden K o n i j n e n b e r g dreef, waar zij, als
konijnen, hun holen groeven in het zand. Niet van deze zijde had toen de rivier haar'
verwoestenden aanval gedaan. Verraderlijk had zij de vesting in den rug aangegrepen,
op een punt, waar geen gevaar scheen te dreigen.
Wij kunnen niet rond wandelen langs onze rivieren, zonder dat de droevige
herinneringen, vaak van versche dagteekening nog, zich vermenigvuldigen! Maar
wij kunnen het oog ook niet over de fiere stroomen laten gaan, zonder dat het ons
voor den geest komt, wat al veranderingen hun loop in den loop der jaren onderging.
Reeds sedert eeuwen stroomt de Maas hier in haar tegenwoordige bedding, behoudens
enkele vergravingen, waardoor eenigen van haar bogten werden afgesneden en een
deel van den Gelderschen grond aan den Brabantschen kant kwam te liggen, al bleef
het tot nog toe aan Gelderland behooren. Wij zullen er straks de proeven van zien.
Maar de o u d e M a a s liep wat meer Zuidelijk, beneden het slot van Bokhoven,
door het l a n d v a n H e u s d e n en langs de muren van zijn hoofdplaats heen. Ook
daarvan zullen wij de sporen nog weder vinden.
Ook uit een geschiedkundig oogpunt is deze landstreek belangrijk. 't Was er verre
van af, dat alles, wat thans tot Noord-Brabant gerekend wordt, altijd onder den scepter
der Brabantsche vorsten stond. N i e u w k u i k was tot den Munsterschen vrede een
leen van het bisdom Luik en werd als zoodanig in den tachtigjarigen oorlog als
neutraal gebied beschouwd. E n g e l e n , V l i j m e n en H e d i k h u i z e n behoorden
tot het l a n d v a n H e u s d e n , dat eertijds een deel van het graafschap Teisterbant
moet hebben uitgemaakt, door broederdeeling aan de graven van Cleve vervallen,
en door die graven meer dan eens als leen van Brabant erkend. Intusschen lieten de
graven van Holland aanspraken gelden, terwijl ook de Geldersche vorsten regten
staande hielden op O u d h e u s d e n , V l i j m e n , H e d i k h u i z e n
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en E n g e l e n , die door den Brabantschen hertog in 1339 geruild werden tegen T i e l ,
Z a n d w i j k en H e r w a a r d e n , maar het belette niet, dat in 1357 het gansche land
van Heusden aan Holland werd afgestaan en aan Holland bleef, tot in het jaar 1798,
om eerst in 1815 voor goed met Brabant vereenigd te worden.
Met B o k h o v e n was het weêr anders gesteld. In al de twisten over Heusden en
zijn grondgebied, in al de oorlogen der Brabantsche, Geldersche of Hollandsche
heerschers, in al de verwikkelingen der Republiek was het volstrekt niet betrokken.
Het was een vrije heerlijkheid, aan het bisdom Luik leenroerig, wier onaf
hankelijkheid tot het jaar 1794 ongeschonden gehandhaafd werd. Groot was zij niet.
Zij besloeg iets meer dan 300 bunders land en telde in het jaar 1805 niet meer dan
218 inwoners. Bij den inval der Franschen in beslag genomen, werd zij in 1800 aan
de Bataafsche Republiek afgestaan en den 19deu Maart van dat jaar door den
commissaris V i s s c h e r in bezit genomen. 't Is dus eerst sedert betrekkelijk korten
tijd dat Bokhoven tot onze Nederlandsche gemeenten en dorpen kan gerekend worden.
Het dorpje aan den dijk is van weinig beteekenis. Van het groote, sterke kasteel,
in den strijd met Spanje verwoest, is nagenoeg niets meer over. Vond men in het
einde der vorige eeuw nog overblijfsels van torens, gewelven en zware muren, en
werd de voorburgt nog door den toenmaligen eigenaar bewoond, de soldaten der
Groote Natie, die er de wintermaanden van 1794 doorbragten, totdat de vorst de
rivieren verstijfd had, kortten zich den tijd door 't omverhalen van alles, wat er nog
stond. Wij vinden nog slechts de breede grachten en een stukje muur met schietgaten,
tot den voormaligen ingang behoorende. Dit nietig overschot van een eertijds om
zijn' luister vermaard kasteel zou het bezoek aan Bokhoven niet regtvaardigen. Maar
er is in de kerk eene schoone graftombe bewaard en om harentwille waren wij de
Maas overgestoken. De kerk zelve is een vrij ruim gebouw, met een' goed
gebeeldhouwden predikstoel,
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waarvan het voetstuk een voorstelling is van Paulus' bekeering, opmerkelijk om de
beelden van den Apostel, zijn paard en een' krijgsman van zijn geleide. Ook bezit
zij gesneden statiën en geschilderde glazen. Maar vooral de tombe is bezienswaardig.
Zij bestaat uit een sarcofaag van kostbaar rood en zwart marmer, rustende op wit
marmeren leeuwen en griffioenen. Daarop liggen de uitnemend schoon bewerkte
beelden van graaf E n g e l b r e c h t v a n L i e r e en zijne gemalin H e l e n a d e
M o n t m o r e n c y , terwijl ook de wit marmeren wapenschilden op de voorzijde der
sarcofaag en vooral een gevleugeld engelenkopje aan het hoofdeneind de meesterhand
verraden. Vroeger stond het voortreffelijke kunstwerk tegen den muur der grafkapel,
maar sedert in 1848 die kapel vergroot werd en de tombe daardoor vrij kwam te
staan, is zij beter te zien en heeft zij daardoor zeker niet weinig gewonnen. De
herinnering aan eene voor Bokhoven treurige gebeurtenis wordt aan den buitenmuur
der kerk bewaard. Wij vinden daar een' steen met de namen van een' man en veertien
vrouwen, die den 7den Mei 1837 door het omslaan van de marktschuit in de Dieze
het leven verloren.
Wij hebben nu verder in Bokhoven niet meer te doen, dan de stoomboot van den
Bosch op Rotterdam te wachten, om ons door deze naar N e d e r h e m e r t te laten
brengen. Konden wij een' weg vinden, die regtstreeks derwaarts liep, dan zou de
afstand niet groot zijn. Maar de dijk slingert met groote bogten en vooral de
H e d i k s h u i z e n s c h e M a a s , een afgesneden stuk rivier, zou ons tot een'
belangrijken omweg noodzaken. Ook de togt door een deel der L a n g s t r a a t , door
Vlijmen en Nieuwkuik naar Heusden, zou te veel tijd vorderen, hoeveel aantrekkelijks
die streek ook hebben moge door haar vruchtbare hopvelden, haar rijke boomgaarden
en vruchthoven, haar welvarende, in de laatste jaren zoo zwaar bezochte dorpen ook door de geschiedkundige herinneringen, aan haar verbonden. Wenschen wij bij
tijds het hoofddoel en middelpunt van onze wandeling, het kasteel N e d e r h e m e r t ,
te bereiken, dan is 't het veiligst, van de boot gebruik te maken. De tijd behoeft
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ons niet te lang te vallen. Niet ligt verveelt op een' helderen dag 't gezigt op een onzer
vaderlandsche rivieren, wanneer althans hun bedding niet al te angstvallig tusschen
twee stijve, steile wallen is ingeklemd. Die breede kronkelende dijk, die
wilgengroepen en boschjes van rijshout, die veerdam, waar allerlei lading voor de
boot is zamen gebragt, die uiterwaarden met rundvee en biezen, die zandige kanten,
die stapels takken en horden, die hooischelven en graauwe huizen en bemoste rieten
daken, die oude linden, die scheepjes en stoombootjes op den stroom, die karren met
hun kleurrijk getuigd voorspan, - aan de overzijde het blinkend witte veerhuis van
Ammerzode en zijn hooge kasteelmuren, ginds de lange spoorwegbrug en de
schipbrug bij de Hedelsche torens, 't vormt alles te zamen een landschap, eenvoudig
maar toch overrijk aan tinten en lijnen, rustig maar toch levendig en vol afwisseling.
En wandelen wij den dijk een eindweegs op, dan wordt het uitzigt nog veel ruimer.
Dan breidt zich nevens ons de haast onafzienbare vlakte uit, met de boschjes en daken
van Engelen, de statige kerk van den Bosch, de talrijke dorpstorens, tot waar zich in
het digte houtgewas het stadje Heusden verschuilt.
Eenzaam en stil mag het leven geweest zijn op den sterken burgt, te midden van
het afgelegen grondgebied, door moerassen omzoomd, maar de hooge Heeren van
Bokhoven overzagen van de tinnen hunner torens en uit de vensters hunner zalen
een rijk en uitgestrekt landschap!
Het archief van Bokhoven is door een' brand, die in de Meimaand van 1839
woedde, verloren gegaan, terwijl in de archieven van N. Brabant en 's Hertogenbosch
niets omtrent de heerlijkheid schijnt gevonden te worden. Wordt in 1424 gewag
gemaakt van een geschil over een' waard, ‘liggende aan de Hoechduytsersijde’,
tusschen J o h a n v a n B r o e k h u y z e n en J a n O e m v a n E l m e n , Heer tot
Bokhoven, later behoorde de bezitting aan de Heeren v a n L i e r e en
M o n t m o r e n c y , thans aan den hertog d e M i r e p o i x te Parijs. Door keizer
Ferdiannd III werd zij tot een rijksgraafschap verheven en als gansch onaf hankelijk
van
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de Republiek bleef de R.C. eeredienst er onverhinderd, zoodat zij een middelpunt
was van de werkzaamheid der geestelijken voor de omliggende gewesten.
Tusschen Bokhoven en Nederhemert vinden wij twee malen het rivierbed door het
afsnijden van een groote bogt verlegd en verkort. Bij het dorpje We l l stoomen wij
door de doorgraving van 1474. Wij zouden het niet bemerken, dat de krachtige hand,
die na den dood van den ongelukkigen en onbeduidenden hertog A r n o u t de teugels
van het bewind van Gelderland gegrepen had, ook de Maas had gedwongen, hier
haar' loop te veranderen, want de oeveis dragen hetzelfde karakter. Maar een sprank
van den ouden stroom is nog overgebleven en nog altijd behoort de 150 bunders
groote uiterwaard, als een smalle strook in Brabant ingedrongen, tot Gelderland. Als
van ouds maakt zij nog een deel der gemeente Ammerzode uit. Den Heere van
Ammerzode kon 't wel niet aangenaam zijn, dat zijn grondgebied aldus door het
verleggen van den stroom werd verdeeld, maar voor den landzaat was de verbetering
van den waterafvoer, vooral bij ijsgang en storm, een weldaad en de schipperij had
reden, zich te verblijden over het nieuwe riviervak, dat den toch reeds langen en
moeijelijken waterweg vrij wat korter en veiliger maakte. Nog beter werd het, toen
in 1481, na het tijdperk van vernieuwde woeling en onrust, op den dood van K a r e l
d e n S t o u t e gevolgd, ook de heerlijkheid Nederhemert door het graven van een
nieuw stroombed in twee deelen werd gesplitst. Ook daardoor werd een gevaarlijke
kromming afgesneden, een half onbruikbaar vaarwater voor de scheepvaart geschikt
gemaakt. Niet geheel kon hier de regte lijn worden gevolgd. De bezittingen der
magtige abdij van B e r n moesten worden ontzien en de oude Maasdijk, die haar
akkers en hoeven beschermde, dwong de rivier voortdurend tot een niet onbelangrijke
bogt. 't Zal welligt voor het einde der 19de eeuw zijn
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bewaard, het werk der laatste jaren van de 15de te voltooijen, als de Maas weêr door
een gedeelte van haar oude bedding langs de muren van Heusden stroomt.
Om eerst het belangrijkste te bezoeken en zeker te zijn dat het ons daarbij niet aan
tijd zou ontbreken, waren wij van Hedel naar Ammerzode en van daar naar Bokhoven
gegaan. Nu het kasteel van Ammerzode voor ons gesloten bleef, zou een andere
regeling van den togt misschien de voorkeur hebben verdiend. Waren wij eerst,
ongeveer halfweg tusschen Hedel en Ammerzode, naar het Bokhovensche veer
gewandeld, dan hadden wij, na de tombe bezigtigd te hebben, weêr naar den
Gelderschen kant kunnen oversteken en vermoedelijk tijd genoeg overgehouden, om
ook het dorpje Well en het oude huis t e M a l s e n aldaar wat nader in oogenschouw
te nemen. Daar had ons dan de stoomboot kunnen opnemen. In een vreemde
landstreek, bij onbekendheid met afstanden en reisgelegenheden, zijn echten
misrekeningen niet altijd te vermijden. En veel hebben wij ook niet gemist, voor
zoover wij kunnen zien. Het dorp is van weinig beteekenis, even als de kerk, wier
dikke toren met het kerkdak gelijk is. Ook het kasteel heeft niet veel aanzien. 't Is
een vrij hoog, vierkant, rood steenen gebouw, met twee hangtorentjes, een steil leijen
dak, van boven door een hekje omzet, weinig vensters en een aanbouwsel van
nieuwere dagteekening. Sedert langen tijd behoorde Well onder de heerlijkheid
Ammerzode. Een tak van het uit Heusden gesproten geslacht S p i e r i n g h noemde
zich v a n We l l en kan de heerlijkheid in bezit hebben gehad. De abdij van Werden
bezat in de laatste helft der 10de eeuw te Well een manse en 18 denariën. In het midden
der 11de eeuw hadden I b b o , B r i o en W i n g e r een ‘Bivangum,’ - d.i. het gesloten
gebied van een' hof, met de daaronder behoorende hoeven - in WELLE in Teisterbant.
Zij moesten daarvoor jaarlijks een' os, twee schapen en vier denieren aan de abdij
van C o r v e i betalen. G i s l e b e r t u s d e We l l e , die in 1008 wordt genoemd,
zou hier tehuis kunnen behooren, evenals de broeders G e r d a n c h u s en A l b e r t u s ,
wier namen in
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1216 worden genoemd, en J o h a n v a n We l l e , in 1263 getuige van graaf Otto
van Gelre. Het kasteel heet h e t h u i s t e M a l s e n en verschillende personen met
den naam v a n M a l s e n , in de archieven van Ammerzode en elders voorkomende,
zullen naar dit huis zich genoemd hebben. Maar de oude heerlijkheid M a l s e n , die
vermoedelijk haar' naam aan een edel en wijd vertakt geslacht en ook wel aan dit
kasteel heeft geleend, lag in de Betuwe, aan weerskanten van de Linge en werd later
in G e l d e r - en B u u r m a l s e m gesplitst. Meer dan enkele verspreide en onzekere
berigten schijnen vooralsnog omtrent het dorp en het huis niet te vinden. Over enkele
bijzonderheden zou het archief van Ammerzode, voor zoover het niet verbrand is,
waarschijnlijk meer licht verspreiden, als het geraadpleegd kon worden.
Wij naderen de digte, van een dijkje omringde boschpartij, waarin zich het kasteel
N e d e r h e m e r t nog verschuilt, terwijl het kerktorentje en de huizen van het dorp
zich daarnevens beginnen te vertoonen.
Hadden wij dezen togt een drietal eeuwen vroeger gedaan, dan zouden wij achter
den grooten rivierdijk de geblakerde puinen der abdij van B e r n gezien hebben.
Vóór 1579 hadden wij het trotsche gesticht nog in zijn' vollen luister kunnen
aanschouwen. En waren wij nog een eeuw vroeger met een scheepje den Maasstroom
afgevaren, dan konden wij reeds den korteren weg door het grondgebied van
Nederhemert nemen; maar weinig jaren te voren, vóór 1481, zouden wij nog den
loop der rivier langs dien Bernschen dijk en de stad Heusden hebben moeten volgen
en het Geldersche dorp en kasteel hadden wij aan onze regterhand gehouden. Thans
zet de boot ons af aan het veer op den oever tegenover het kasteel.
Daar ligt ook een dorpje met kerk en school, dat den naam N e d e r h e m e r t N .
z i j d e draagt, gelijk het andere N e d e r h e m e r t Z . z i j d e heet, maar burgerlijk
en kerkelijk vormen zij ééne gemeente en behooren zij tot dezelfde heerlijkheid.
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De Z. zijde wordt ook h e t e i l a n d N e d e r h e m e r t genoemd, hoewel die naam
er tegenwoordig niet meer op toepasselijk is. De rivierbedding tusschen het kasteel
en den grooten dijk is geheel en al verland en dit gedeelte der heerlijkheid wel aan
drie zijden door water omringd, maar aan de vierde, ten O., aan het vaste land van
Brabant verbonden.
De veerpont brengt ons over, en een dijkje leidt ons eerst door den breeden
uiterwaard, dan door een iepenlaan langs het bosch, nog door een watering van ons
gescheiden, voorts onder de statige gewelven eener laan van eiken, voorbij de tuinen
van het kasteel, waaruit de muren en daken van het deftige gebouw allengs te
voorschijn komen. Straks staan wij tegenover het front, dat door eene opening in het
hout het uitzigt heeft op de rivier en het torentje van A a l b u r g , en met zijn torens
en trapgevels, zijn voorplein, zijn stallen, zijn brug, zijn buitengracht, zijn geschoren
taxisboomen en zijn' bloemhof, den ernst eener oud adellijke huizinge en de
vriendelijkheid eener aanzienlijke woonstede naar de behoeften van dezen tijd
vereenigt.
Het kasteel bleef in den loop der eeuwen niet onveranderd. De oude ‘nederhof’
verloor zijn poorten en muren en werd een tuin met groene hagen, heesters en
bloemen, stalling en oranjerie, terwijl de brug vervangen werd door een dijkje, dat
intusschen eerlang welligt weêr door een beter bij het gebouw voegende brug zal
worden opgevolgd. De gracht om het huis is sedert lang gedempt en de voorgevel
vooral is herhaaldelijk verbouwd. Voor eenige jaren werd het stijve, onbehagelijke
front, dat uit het begin dezer eeuw dagteekende, door zijn lijnen en versierselen meer
in overeenstemming gebragt met de oude trapgevels, daken en torenkappen, terwijl
balkons, veranda en groote spiegelruiten, hoewel niet volkomen in den stijl, toch den
indruk van het geheel niet schaden. En 't is zeker vrij wat vrolijker en aangenamer
ter bewoning geworden, dan het was volgens de afbeeldingen, op het kasteel bewaard,
toen het nog den stempel van een' ouden, stroeven ridderburgt droeg.
Wij worden op het huis verwacht en gastvrij ontvangen. De
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breede steenen trap leidt naar de hoofddeur onder de veranda en naar een ruime
vestibule, die tot de kamers aan den voorgevel en tot de groote zaal toegang geeft.
Deze zaal besloeg eertijds het midden van het hoofdgebouw en nam nagenoeg de
geheele diepte er van in, behalve een smalle, aan het dikke muurwerk nog herkenbare
gang naar den vleugel, die aan den achtkantigen toren paalde, en een traptorentje in
den hoek van den tegenoverliggenden vleugel. Waar later de voorgevel werd
opgetrokken, vond men een lager en ondiep gebouw met de voorpoort, terwijl op de
plaats van de vestibule en de kamer daarnevens een eng binnenplein lag. Toen het
voorgebouw werd gesticht en onder één dak gebragt, vervielen de trapgevels van de
vleugels en het traptorentje werd geheel ingemetseld. Zijn er thans nog slechts twee
torens, vermoedelijk was het uitspringende gedeelte aan den N.O. hoek van den
achtergevel eertijds een hooge vierkante toren, en het laat zich gissen, dat ook aan
de Z.O. kant geen toren ontbroken zal hebben, al is daarvan geen herinnering bewaard.
De versterkingskunst der 13e eeuw, waaruit dit slot afkomstig schijnt, eischte de
hoektorens, waaruit de muren bestreken konden worden en vooral aan de naar de
rivier gekeerde zijde, zooals destijds de O. kant was, mogten zij wel niet worden
gemist, zonder dat de weerbaarheid van den burgt er onder leed.
De groote zaal, die haar licht ontvangt door vensters in den dikken muur van den
achtergevel, is nog het middelpunt van het huis. Daarmede hebben de meeste
benedenvertrekken gemeenschap, evenals de trappen naar de bovenverdieping en de
groote gewelfde kelders, waarin de gevangenis onder den ronden toren nog wordt
aangewezen. De kamers zijn ruim en goed verlicht. Allen zien uit op de tuinen en
het bosch rondom het kasteel, die aan de voorzijde ook op de rivier, en door de hooge
heldere spiegelruiten rust het oog op menig liefelijk landschap. 't Ontbreekt er ook
niet aan de ouderwetsche meubelen, sieraden, kostbaarheden en familieportretten,
die zoo goed bij zulk een huizinge voegen. Er zijn fraai gebeeldhouwde kasten,
waaronder
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van Ammerzode afkomstig, antieke zetels, tafels, pronkstukken van porselein en
ander kostbaar aardewerk en vooral merkwaardig is het groote, met snijwerk en
wapens versierde ledikant, waarin Maarten van Rossem van zijn krijgs- en
plundertogten moet hebben uitgerust, als hij op zijn kasteel te P o e d e r o y e n
vertoefde. Onder de portretten merken wij die van J a c o b C a t s en twee zijner
zusters op, door N . M a e s geschilderd, voorts die van den koning-stadhouder
W i l l e m III en zijne M a r y , en eenige afbeeldingen van voormalige bezitters van
het huis en hunne gemalinnen, uit de geslachten v a n H e m e r t , v a n d e r D o e s
en W i t t i n g h o f . Ook een paar dames d e l a T r e m o u i l l e zijn er in effigie
vertegenwoordigd. Het rijke archief wordt door den heer A . A . Vo r s t e r m a n
v a n O y e n geïnventariseerd. Meer dan een vlugtig overzigt kunnen wij er niet aan
wijden. De honderden perkamenten charters, grootendeels leenbrieven, zijn meestal
goed bewaard en velen zijn nog van de zegels voorzien. Het oudste is van 1403; het
belangrijkste welligt een verlijbrief van Keizer K a r e l V, met groot ongeschonden
zegel. Ook het leenboek van 1460 bevat zeker menige bijzonderheid, voor de kennis
der plaatselijke toestanden en familieverbindtenissen van belang, evenals een
geschreven kroniek der heerlijkheid, die wel van vrij jonge dagteekening is, maar
toch uit oude bescheiden schijnt te hebben geput.
De vroegste geschiedenis der heerlijkheid is duister. Er zijn toch twee heerlijkheden
met den naam H e m e r t , beiden in de voormalige gouw Teisterbant, maar tamelijk
ver van elkander gelegen, - de eene bij Tiel, de andere bij Heusden. Later werden zij
als O p h e m e r t en N e d e r h e m e r t onderscheiden, maar oudtijds blijkt hiervan
niets. 't Is onzeker, waar het H a m a r i t h a , in 814 vermeld, te zoeken zij. Zekere
H a l d i r a t had er een halve manse aan het klooster Lauresham gegeven. Dat
onmiddellijk de gift te H e d e l door S e l i r a t volgt, kan pleiten voor de meening,
dat hier N e d e r h e m e r t bedoeld is. Van O p h e m e r t daarentegen geldt
vermoedelijk, wat in 850 gezegd wordt omtrent H a m a r i t h i , door den bisschop
van
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Utrecht aan B a l d e r i k afgestaan, in ruil voor andere goederen in dien omtrek. Gaf
bisschop A n s f r i e d van Utrecht in 1006 aan het door hem gestichte klooster
H o h o r s t bij Amersfoort, o.a. ook de kerk te H a m e r t h e , dan kan het niet dezelfde
plaats zijn, als H e m e r i t e , wier kerk de Luiksche bisschop in 1007 aan de abdij
Thorn schonk. Onzeker is het eveneens, waar de hof H a m e r t h e lag, door gravin
A d e l a in 1028 en 1052 aan de abdij van St. Paulus opgedragen. Onzeker is het dus
ook, waar de hoofdzetel was van het edele geslacht v a n H e m e r t , waarvan een
lid, met name S n e l l a r t , reeds in 1088 voorkomt, en de verwarring wordt niet
minder, omdat beide heerlijkheden in de 14de eeuw in 't bezit van edelen uit het
geslacht d e C o c k schijnen geweest te zijn. Volgens den oudsten verlijbrief, op het
huis berustend, bekent Mechteld, Jan Zeghers dochter van Hemert, vertogen te hebben
aan Heer Jan van Hemert op al zulke 18 morgen lands, als Jan Zeghers, haar vader,
liggende had te Hemert in Hemerterbroek, geheeten d e Z y l k a m p e n . Dat de
zegels verloren zijn, is altijd te betreuren. Maar daar zij zelve geen zegel had en twee
andere onbekende personen voor haar gezegeld hebben, zou toch geen licht zijn
verspreid over het geslacht, waartoe zij behoorde. In de eerste helft der 16e eeuw
ging de heerlijkheid door huwelijk eener erfdochter over aan L u b b e r t To r c k
v a n S i n d e r e n en door vererving kwam zij ook aan dien L u b b e r t To r c k , die
in het jaar 1586 het sterke Grave wel vier maanden lang tegen P a r m a verdedigde,
maar ‘door onervarenheyt in 't feit van oorloge’, gedrongen door de klagten van
burgers en magistraat, ontmoedigd door de flaauwhartigheid van eenige
onderbevelhebbers, de stad in Junij overgaf en daarvoor met zijn hoofd moest boeten.
Achtereenvolgens waren sedert 1650 de familiën v a n Q u a d t , v a n
W i t t i n g h o f , v a n L y n d e n , B e n t i n c k en v a n N a g e l l in het bezit der
heerlijkheid, die thans het eigendom is van Mevr. de baronnes douairière v a n
N a g e l l v a n N e d e r h e m e r t , geb. v a n K r e t s c h m a r , op het kasteel
woonachtig en met zorg en smaak het edele huis onderhoudend.
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Onder het hoog en trotsch geboomte van het bosch is een prachtige, voor 56 jaren
geplante plataan van buitengewonen omvang opmerkelijk, en merkwaardig is ook
een nog altijd reusachtige den, al verloor hij bij een' storm zijn' slanken top. De thans
99 jarige baron v a n N a g e l l v a n A m p s e n , (tijdens ons bezoek op het kasteel
nog in leven, maar kort daarna overleden) had het zaad van dezen boom uit St.
Petersburg medegebragt, toen hij in 1816 de keizerlijke bruid van den wakkeren
kroonprins naar haar nieuw vaderland geleidde. De geschiedenis heeft overigens van
den burgt niet veel te verhalen en onzeker is 't, uit wat tijd de kanonskogel is, in den
muur van den achtkanten toren gemetseld.
Volgens een overlevering verbond indertijd een onderaardsche gang het kasteel
Nederhemert aan de abdij van B e r n . Het bestaan van dien gang, die dan onder de
rivier door zou geloopen hebben, is onzeker, om niet te zeggen hoogst
onwaarschijnlijk. Zulke overleveringen zijn te algemeen, om er veel op te kunnen
vertrouwen, al is het mogelijk, dat zoowel de burgt als het klooster een' verborgen
uitweg had. Vooralsnog is er niets van gevonden en willen wij een uitstapje maken
naar de plaats, waar eens de vermaarde abdij ‘Beerne’ stond, dan dienen wij boven
den grond, in de vrije lucht, onzen weg te zoeken. Veel is er niet meer te zien, maar
de afstand is gering en de plek is belangrijk om haar verleden. Van het dijkje, dat
het kasteelbosch beschermt, dalen wij af in de vlakte, de voormalige bedding der
Maas. Langs een hooge, wild uitgewaaide peppel leidt een veldweg naar den zwaren
ouden dijk, en daar achter ligt een groote boerderij. In een' uitgestrekten boomgaard
daarnevens vinden wij een' put van blaauwen hardsteen, wat puin en steenbrokken,
en eenige geschonden zerken, grootendeels met gras overgroeid. Een tombe, meer
dan half weggezonken, maar nog vrij goed kenbaar, met Gothische zijstukken,
vertoont het beeld van een' ridder met zijn schild, onder een' baldequin en een' hond
aan zijn voeten. Zij werd eens gesticht boven de rustplaats van Heer A r n o l d v a n
d e r S l u i s , uit het huis van Heusden, in 1311 gestorven.
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Andere zerken dekten het overschot van de gemijterde abten C o e n r a a d v a n
M a l s e n , O t t o v a n B o e t s e l a a r en D i r k S p i e r i n g h v a n We l l , die
allen den bisschoppelijken kromstaf voerden en van 1534 tot 1584 de stichting
bestuurden. De eerste had bij pauselijke bulle voor de Bernsche abten het voorregt
verworven, mijter en kromstaf te dragen. De laatste had het gesticht door ruwe
krijgslieden zien verwoesten en was met de kanunniken gevlugt, om te Culemborg
te sterven. Hij werd echter te Bern begraven, want het grondgebied der abdij, als een
Cleefsch leen, bleef wel niet van de ellenden des oorlogs verschoond, maar behield
toch zijn zelfstandigheid tot het jaar 1648.
Waar nu de zerken in den boomgaard liggen, was eens de statige abdijkerk. In de
vorige eeuw was de voormalige woning van den abt met voorpoort en een paar torens
nog over. Bij voortduring werden abten aangesteld en tot dezen tijd toe zijn er
kanunniken, die de kerken onder het patronaatschap van Bern bedienen. Haar archief
berust in de pastorie van Berlikum, terwijl die van Heeswijk nog steeds een deel
uitmaakt van het goed B e r n h e z e , een' ouden uithof der abdij. Herinneringen aan
de geestelijke stichting zijn dus nog wel bewaard, maar op de plaats zelve moet men
zoeken naar het weinige dat overbleef.
In den jare 1134 gaf een vrij en rijk edelman, F o l c u n d u s , met zijn gemalin
B e s s e l a , zijn goederen Bern, Maasmond, Erpt, Altforst en Maarsbergen met al
hun toebehooren aan den abt van Mariënweerd, die aan Bern een' abt en een aantal
monniken toewees, waardoor een Praemonstratenser klooster ontstond. Omtrent zijn
aanzien als graaf in Teisterbant, zijn' ongeoorloofden minnehandel, zijn lang ongestraft
gebleven gewelddadigheden, zijn vijandschap met Heusden, zijn' doodslag op graaf
Wichardus gepleegd, zijn wonderdadige redding, toen hij geharnast en te paard over
de Maas zwom, omtrent zijn bekeering, de verschijningen hem te beurt gevallen, de
vroomheid van zijn laatste levensjaren, zijn tal van berigten bewaard, door onzen
v a n L e n n e p tot een geestig en boeijend verhaal bewerkt. Het
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klooster, waarin volgens de afbeeldingen een deel van Fulco's sterken burgt kan zijn
overgebleven, behoorde tot de meest vermaarde stichtingen van dien aard in de
Nederlanden. 't Was een ruim gebouw, rijk aan inkomsten uit landerijen, hoeven en
tienden, met aanzienlijke voorregten begiftigd, totdat het in 1572 en nog eens in 1579
door woeste krijgsbenden bezocht, zijn' luister verloor, straks ook zijn bezittingen
verbeurd zag verklaard en allengs tot een' kruitmolen en een boerenhofstede afdaalde,
om eindelijk geheel te worden gesloopt.
Het vriendelijk gelegen bedehuis van het kleine, maar fraaije, boomrijke dorp
N e d e r h e m e r t Z u i d z i j d e is geenszins meer de oude, reeds in 't begin der 11de
eeuw genoemde kerk. Dit gebouw is van veel jonger dagteekening en heeft door zijn'
bouwstijl niets opmerkelijks. Maar 't is net en goed onderhouden en bevat eenige
gedenkteekens van de bezitters der heerlijkheid, die zich in den regel aan de stoffelijke
en geestelijke belangen hunner onderzaten veel lieten gelegen liggen. Daar is altijd
nog iets aartsvaderlijks in de betrekking eener welgezinde aanzienlijke familie tot
de ingezetenen harer heerlijkheid, wanneer zij op haar landkasteel haar vast verblijf
houdt. De ontwikkeling der zelfstandigheid bij pachters en dorpelingen wordt er
zeker niet door bevorderd. Zij zijn gewoon, te steunen op ‘het kasteel’, van waar hun
de hulpe moet komen, en niet onwaarschijnlijk wordt aan ‘het kasteel’ wel eens te
veel overgelaten. Maar wat zou er worden van menig werk, als ‘Mijnheer’ of
‘Mevrouw’ niet krachtig voorging! Wat armoê zou er heerschen in menig stulp, als
‘het huis’ de gezonden niet wat liet verdienen en den kranken geen verkwikking
zond! Wat al belangen lijden er schade, als de weelderige huishouding wordt
opgebroken en het slot verlaten of gesloopt! 't Zou ook voor Nederhemert een groot
verlies zijn, wanneer zijn oude maar nog zoo hechte burgt niet meer werd bewoond.
Grafteekens met de namen en wapens van v a n d e r D o e s v a n N o o r d w i j k ,
W i t t i n g h o f , L i j n d e n en N a g e l l , wapenborden en blazoenen op de glasruiten
geschilderd, een zerk
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van J o h a n n e s To r c k en een oude ijzeren helm gewagen van grootheid, die
voorbijging, maar meer dan één opschrift getuigt ook van onvergankelijke goederen
en van de liefde der achtergeblevenen. Rusten zij, wier herinnering in de kerk wordt
bewaard, in den grafkelder onder het koor, niet alzoo de asch van S t e e s k e n v a n
H e m e r t , gestorven in 1454, wiens naam op de zerk voor den ingang buiten het
gebouw wordt gelezen. Die steen is uit Bommel herwaarts overgebragt.
Omtrent de plaats, waar graaf Floris I in 1061 door den heer van Kuik overvallen
en gedood werd, weifelt de overlevering. Twee eiken worden getoond als die
waaronder de doodslag plaats had. Maar geen dier beiden heeft wel door zijn lommer
den vorst verlokt tot de rust na den strijd, die hem noodlottig werd!
Dat de Heusdenaren gaarne Nederhemert tot het doel hunner wandelingen kiezen,
kunnen wij ons zonder moeite voorstellen, bij de bevallige ligging van het dorpje in
een houtrijk oord. Ook is de weg niet onaangenaam en de afstand niet groot. Maar
men moet overvaren. Dat geeft altijd wat kosten, soms wat ongerief.
Ons is het ditmaal een vermeerdering van kalm genot. Hoe helder en rustig is de
smalle watervlakte, die ‘het eiland’ van Heusden scheidt. Hoe weerkaatst zij als een
spiegel den gloed van den hemel, door den naglans der gedaalde zon gepurperd, en
de geele steenen muren van Heusdens hooge wallen, door een rij van donkere iepen
gekroond, en de roerlooze biezen aan den oever en in den stillen ondiepen plas. Hoe
krachtig teekenen zich de wilde stammen en de door den wind geteisterde kroonen
der forsche boomen bij het eenzame veerhuis op den voorgrond, en de golvende
lijnen van het eikenbosch bij de kerk en van het kasteelbosch daarginds tegen de
roode lucht. 't Is een eenvoudig landschap. Maar wat poëzij ligt er in en hoe
onvergetelijk blijft het, voor wie het zagen op een' zomeravond als deze!
Misschien zal het eerlang zijn bekoorlijkheid verliezen. Het veerhuis met zijn
schilderachtige boomgroep is ten ondergang verwezen. De belangen van Brabant
eischen dringend verbetering van den waterafvoer, en de oude, doode Maas zal weêr
tot
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nieuw leven ontwaken, om een gedeelte van den stroom in haar heropende bedding
te ontvangen. 't Is gaarne aan de zoo vaak door watersnood bezochte bewoners der
lage landen in het land van Heusden gegund. Maar zulke verbeteringen zijn in den
regel voor de schoonheid eener landstreek weinig bevorderlijk.
Weêr zetten wij den voet op Brabantschen bodem en wel bepaaldelijk op een der
treden van den houten trap, die opwaarts leidt naar de kruin der Heusdensche wallen.
Van daar dalen wij af in de breede, stille straat. De zon is reeds onder, maar in de
schemering van den zomeravond kunnen wij toch nog genoeg zien, om optemerken
dat er goede huizen staan en vooral het stadhuis een' fraaijen gevel en sierlijken toren
heeft.
Vooreerst blijft ons niets anders te doen, dan het logement h e t Wa p e n v a n
A m s t e r d a m op te zoeken en den avond te besteden tot het inwinnen van eenige
inlichtingen omtrent hetgeen wij morgen hier te zien hebben, tot op den tijd, waarop
de stoomboot naar Rotterdam vertrekt.
Inmiddels luisteren wij eenige oogenblikken naar 't voornaamste, wat ons de
geschiedenis omtrent Heusdens verleden te verhalen heeft.
Het l a n d v a n H e u s d e n beslaat een oppervlakte van ruim 10000 bunders en
bevat eene stad en 17 dorpen, gewoonlijk als de ‘b o v e n ’- en de
‘b e n e d e n - d o r p e n ’ onderscheiden.
Zijn oudste geschiedenis is onzeker en in wat er van verhaald wordt zal de
verdichting wel niet ontbreken. Er is intusschen grond om te gelooven, dat het eertijds
tot het graafschap Teisterbant behoorde en door broederdeeling aan de Cleefsche
graven kwam. Als eerste Heer wordt een zoon uit het huis van Cleve, met name
R o b b e r t , genoemd. Hij zag zijn land en kasteel in 839 door de Denen verwoesten.
Aan den naam van Robberts zoon B o u d e w i j n verbindt zich de overlevering der
geschaakte koningsdochter van Engeland, door haar' vader teruggevonden
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aan het purperen spinnewiel, dat sedert als ‘het rad van Heusden’ in het wapenschild
der hooge Heeren prijkte. Een reeks van fabelachtige bezitters, met even fabelachtige
vorstendochters gehuwd, verschijnt in de kronieken, totdat wij, op vasten bodem
staande, een aantal historische Heeren aantreffen, met hun jongere broeders en zonen,
die stamvaders worden van aan Heusden verwante geslachten, als H e e s w i j k ,
S p i e r i n g h , H e d i k h u i z e n , Ve e n , H e e s b e e n , v a n d e r S l u y s e ,
D r o n g e l e n , E l s h o u t en anderen. De hoofdplaats, die aan het land haar' naam
gaf, allengs rondom de muren van den burgt ontstaan, schijnt reeds vroeg eenig
aanzien te hebben verkregen. Zij werd destijds ook nog bespoeld door de Maas, die
er door handel en nering welvaart bragt, en ongaarne zag men er door hertog Godfried
van Brabant ‘de nieuwe stad bij Orthen’, het latere 's H e r t o g e n b o s c h , begunstigd.
Een poging der Heusdenaars, in 1184 beproefd, om die gevreesde mededingster te
verdelgen, kwam intusschen hun zelven duur te staan. Over 't algemeen, hoe magtig
Heusdens Heeren mogten zijn, tegen den hertog waren zij niet opgewassen. Jan VII
zag zich genoodzaakt, zijn kasteel voor Jan I van Brabant te openen, zijn stad, reeds
in 1231 ‘een poort’ genoemd, en zijn land in leen aan hem op te dragen. Wakker
streden de edelen uit het Heusdensche huis bij Zennewijnen en straks bij Woeringen
met en voor hun' nieuwen landsheer. Maar de graaf van Cleve had in 1290 ten behoeve
van Graaf Floris V van Holland afstand gedaan van zijn regt als leenheer en toen
hertog Jan I in 1295 gestorven was, droeg ook de Heer van Heusden zijn heerlijkheid
dien grave op. De aldus verkregen aanspraken liet Holland niet los, al bleef Heusden
feitelijk nog Brabantsch als weleer. Er kwamen tijden van verwarring. Heer Jan en
zijn zoon werden door den Heer van Kuik in de zamenspanning tegen Graaf Floris
medegesleept en moesten naar Engeland wijken. Na het uitsterven van den hoofdstam
met Jan IX, in 1334, lieten zoowel de graaf van Saffenberg als Jan van Drongelen,
als naaste erfgenamen, hun regten gelden en inmiddels bouwde hertog Jan III van
Brabant
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er in 1340 een' sterken burgt ter beveiliging van het door velen begeerde gebied.
Maar met het bekende ‘H e u s d e n m i j n , M e c h e l e n d i j n ’ wist graaf Willem
V, zijn ambt als scheidsregter tusschen Vlaanderen en Brabant misbruikend, het land
van Heusden voor goed aan Holland te brengen. Toen deelden stad en kasteel in de
ellenden van den burgerkrijg, die Holland verscheurde, totdat Filips van Bourgondië
Brabant en Holland beiden onder zijn scepter bragt. En sedert deed zich het
eigenaardig verschijnsel voor, dat dezelfde persoon als hertog van Brabant moest
zweren, Heusden weêr aan dat gewest te zullen hechten, en als graaf van Holland,
dat hij Heusden nooit van Holland scheiden zou. Van de Geldersche zijde bleef stad
en land voortdurend bedreigd in de dagen van hertog Karels wanhopigen strijd, maar
B o u k e n s k e r k h o f bij Herpt herinnert nog aan een geduchte slachting, onder
de Gelderschen aangerigt, en Maarten van Rossem liet voor een belangrijke geldsom
de plundering afkoopen. Met blijdschap werden er Karel V en Filips II als landsheeren
ontvangen; Spaansche en Engelsche garnizoenen hielden er deerlijk huis; de
onomkoopbare trouw van W i l l e m A d r i a a n v a n H o o r n e , Heer van K e s s e l ,
bewaarde in 1623 kasteel en stad voor den prins; de kloekheid van bezetting en
burgerij hield in 1672 de troepen van ‘den grooten koning’ er buiten; D a e n d e l s
won den 12den Januarij 1795 de wakker verdedigde vesting. Of haar kasteel haar
destijds had kunnen beschermen, is twijfelachtig. 't Werd echter niet op de proef
gesteld. Den 24sten Julij 1680 was de bliksem in den grooten toren geslagen, het
buskruit ontvlamd, het gansche slot van zijn grondvesten gerukt en in een'
deerniswaardigen puinhoop veranderd.
Tot 1798 bleef het land van Heusden aan Holland. In den loop der volgende jaren
werd het zoo herhaaldelijk, nu aan Brabant, dan aan Holland toegewezen, of onder
beide gewesten verdeeld, dat het den ingezetenen wel eens moeijelijk moet zijn
gevallen te weten, waaronder zij eigenlijk behoorden. Sedert 1815 zijn zij
Noord-Brabanters.
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Er zijn te Heusden enkele bezienswaardigheden en een aantal geestige stadsgezigtjes,
zoowel bij de met hooge iepen beplante wallen, waarop schilderachtige zijstraatjes
uitloopen, waar vlierboom en wingert zich beschermend uitbreiden over rijk getinte
muurtjes en daken, als in de achterbuurten der stad, waar de lijnen van oude trapgevels
rijzen en dalen, en boven het groen van 't geboomte in de tuinen de zware steenklomp
van den kerktoren en de sierlijke stadhuistoren oprijzen; zoowel bij de haven met
haar gemetselde wallen, haar sluis, haar overdekte vischmarkt en haar schepen aan
den voet van den vestingmuur, als in de breede hoofdstraat, waar heden markt wordt
gehouden en kloeke heeren- en winkelhuizen, nevens den schoonen gevel van het
stadhuis, een vrolijk tafereel omlijsten. Is de markt afgeloopen, zijn de witte mutsen,
de huifkarren, de kleurige groenten, vruchten en manufacturen, de boeren en de zware
paarden weêr verdwenen uit de straten, dan zal Heusden, als iedere landstad van dien
aard, wel ledig en stil zijn, maar ook dan zal de vreemdeling er toch wel den indruk
ontvangen, dat er de welvaart niet ontbreekt van een middelpunt eener vruchtbare
en digtbevolkte landstreek.
Enkele oude huizen zijn nog tamelijk ongeschonden bewaard. Van het jaar 1619
vinden wij een paar aardige gevels met fraaije muurankers, en naast het logement
prijkt een smederij met een goed bewerkte deur uit 1618, waarboven in verdienstelijk
beeldwerk, waarschijnlijk echter uit later tijd, een smederij in vollen gang is afgebeeld.
Ook eenige gevelsteenen merken wij op, als Adam en Eva, met de slang en
verschillende dieren, in 't p a r a d i j s , en een' man, die door een' met het kruis naar
beneden gekeerden wereldbol kruipt, een zinnebeeldige voorstelling van de waarheid,
daaronder uitgedrukt in het kreupelrijm:
MEN MOET HEM CROME SAL MEN DOER DIESE VERKEERDE WERRELT
KOMME.
De voornaamste gebouwen zijn het stadhuis en de kerk. Het eerste is een fraai, antiek
gebouw, na het verbranden van het
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oude raadhuis in 1572, in 1588 gebouwd en in 1635 aan de voorzijde vergroot. In
den laatsten tijd is het uitstekend in den ouden stijl gerestaureerd. Evenwel zou de
schoone voorgevel met zijn bordes en zijn' slanken, rijk versierden toren nog wel
beter uitkomen, wanneer hij, in plaats van naar een straat, naar het marktplein gekeerd
was. Van het kerkplein gezien, vertoont zich de meer onregelmatige achtergevel,
met den ronden traptoren, schilderachtig tusschen het rijk geschakeerde groen. Ook
het inwendige met zijn gekleurde tegels, zijn houten beschotwerk, zijn
schoorsteenmantels en balken, met de massieve meubels en de consoles, waarop de
wapens der burgemeesters en secretarissen van Heusden zijn geschilderd, beschaamt
de verwachting niet, en vooral als alles den gloed der nieuwheid wat verloren heeft,
zal het met het uitwendige van het belangrijke gebouw in volle overeenstemming
zijn. Veel heeft het stedelijk archief verloren door den brand, die het oudste gedeelte
verwoestte. Of het nog van beteekenis is, is ons niet gebleken.
De groote kerk, wier koor vriendelijk tusschen linden, platanen en treurwilgen
gelegen en ten deele met klimop begroeid is, beslaat een aanmerkelijke oppervlakte,
maar heeft door allerlei aanbouwsels en bijvoegsels een zonderlinge, onregelmatige
gedaante, gelijk zij dan ook een staalkaart van bouwstijlen vertoont. Het oudste
gedeelte is wel het zware, vierkante onderstuk van den toren, dat Romaansch is en
zóó uit het lood hangt, dat er reden van bezorgdheid zou zijn, als het niet reeds sedert
eeuwen in dezen scheeven stand had verkeerd. Het bovenste deel van dezen
steenklomp is achtkantig en gedekt met een leelijke, afgeknotte kap. De kerk zelve
is van jonger dagteekening. Wèl was er in 't begin der 13de eeuw reeds een kerk, maar
de tegenwoordige schijnt omstreeks het jaar 1328 gesticht en werd in 1555 door het
aanbouwen van een dubbel kruiskoor vergroot. Aan het muurwerk zijn eenige fraaije
proeven van bouwkunst overgebleven, maar het geheel heeft in vroeger en later tijd
vrij wat veranderingen moeten ondergaan. Toen in 1572 de noodlottige ontploffing
van een ton buskruit bij het kasteel een aantal
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schuren en hooibergen in vlam had gezet en het vuur zich verdelgend over de stad
had verspreid, werd ook de kerk, evenals het raadhuis, grootendeels verwoest. Het
schip werd niet lang daarna weêr voor de dienst geschikt gemaakt, het koor eerst
tegen het midden der volgende eeuw hersteld. Van de zijkapellen bleven er slechts
enkelen over, zoodat de oorspronkelijke vorm naauwelijks meer herkenbaar is. Van
binnen prijkt zij met eenige met wapens beschilderde glazen op het koor en met de
marmeren graftombe van J o h a n T h e o d o o r , baron v o n F r i e s h e i m , die deze
gouverneur van Heusden door J . M a r o t voor zich zelven heeft laten oprigten, en
waaronder hij ook begraven is, al had hij in 1723 het bevelhebberschap van Heusden
voor dat van den Bosch verwisseld. Vooral het hoofd en de handen van het wit
marmeren beeld, in het harnas te midden van vaandels en krijgswapenen op een grijs
marmeren sarcofaag uitgestrekt, zijn van uitstekende bewerking. Overigens vindt
men in de kerk, vooral onder het orgel, een menigte van goed bewaarde zerken, die
ten volle zouden verdienen, dat een ingezetene der stad tijd en lust had om hen
naauwkeurig te beschrijven. De redactie van het A l g e m e e n N e d e r l a n d s c h
F a m i l i e b l a d zou er zeker gaarne een plaats voor inruimen. Bij onze omzwervingen
zagen wij menig kerkgebouw, waarin kostbare bijdragen voor geslachten wapenkunde
zouden te verzamelen zijn, maar onder die allen bekleedt de Heusdensche kerk, door
het aantal en den toestand harer grafzerken, zeker een voorname plaats.
Geenszins zonder belang is ook de Doelen v a n d e o u d e S c h u t t e r s v a n
d e n v o e t b o o g v a n S t . J o r i s . De ‘jonge’ of ‘nieuwe’ schutters hebben sedert
lang opgehouden te bestaan, maar de ‘ouden’ zijn er nog, al hanteeren zij
tegenwoordig voetboog noch vuurroer meer. Hun gebouw, dat een paar ruime zalen
en een' grooten, lommerrijken tuin heeft, is thans niet meer dan een sociëteit, aan
gezellige zamenkomsten der leden met hunne dames gewijd, en uit de rijke fondsen
wordt in den wintertijd ook wel onderstand aan behoeftigen verstrekt. Merkwaardig
zijn echter de oudheden, de geschiedenis der vereeniging
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betreffende, en sedert een lange reeks van jaren bewaard. De Heusdensche schutters
lieten zich wakker gelden in menig heirvaart. Meer dan één versterkte stad hebben
zij helpen winnen; voor de sloten van H a g e s t e i n , E v e r s t e i n , G o r k u m en
andere vaste burgten woei hun banier. Hertogen van Brabant en graven van Holland
schonken hun voorregten en bezittingen en tal van giftbrieven zijn er nog van te
vinden. De schuttersordonnantiën van 1577 en later zijn er nog over en de naamlijst
der leden omvat vier eeuwen, - van 1476 tot 1876. Een sierlijke kast van 1588 bevat
de oude schuttersgelofte. Tal van in den wedstrijd behaalde medailles getuigen van
hun bedrevenheid in den wapenhandel en vooral opmerkelijk is de schat van zilveren
schilden hunner hoplieden. Een overoude voetboog met koker en pijlen hangt aan
den wand en een menigte kannen en drinkglazen getuigt, dat in vroeger dagen,
evenmin als nu, de gulle vreugde bij den beker werd versmaad. Blazoenen en vaandels,
eigenaardig bij zulk een vereeniging behoorende, worden niet gemist, en eenige oude
schilderstukken verhoogen de belangrijkheid der verzameling, die met regt de trots
van Heusdens burgers is.
Van Heusden af is de oude rivierarm voor schepen en stoombooten van weinig
diepgang bevaarbaar, maar wij ontvangen toch in de smalle geul tusschen de biezen
meer den indruk, dat wij in een sloot varen, dan wel, dat het de wateren der Maas
zijn, die onze ranke stoomer doorsnijdt. In vroeger dagen liep de O u d e M a a s ,
waarvan wij hier en daar de overblijfselen nog gevonden hebben, na de muren van
Heusden te hebben bespoeld, in W. rigting door het land van Heusden voort. Nog
vloeit zij daar als een onbeduidend stroompje, totdat zij zich, een weinig ten N. van
Geertruidenberg, in den archipel van het B e r g s c h e v e l d verliest. Door en na de
vreeselijke overstrooming van 1421 werd de toestand der landstreek en de loop der
rivier zeker
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belangrijk gewijzigd. Dat intusschen het riviervak, dat wij thans bevaren, tusschen
Heusden en Woudrichem, eerst na dien tijd is ontstaan, zouden wij niet durven
verzekeren. 't Schijnt veeleer uit het berigt van een' schrijver uit de 11de eeuw te
blijken, dat destijds reeds een onbewoonbaar moerassig bosch, M e r e w i d a genoemd,
werd gevonden bij de zamenvloeijing van Maas en Waal, en bij Heusden, in 815
waarschijnlijk als H u n s a t e a a n d e r i v i e r d e M a a s vermeld, die rivier zich
dus in twee takken heeft gesplitst. De Z. arm was vermoedelijk tot Geertruidenberg
de grensscheiding tusschen Te i s t e r b a n t en Ta x a n d r i ë , verder tusschen de
gouwen H o l t l a n d en S t r i a ; de N. stroomde door Teisterbant en begrensde de
landen, later als die van H e u s d e n en A l t e n a bekend, hen scheidende van den
Bommelerwaard, reeds door dien ouden naam zelven als van ouds een eiland kenbaar.
Aanvankelijk houden wij aan onze regterhand de ons reeds bekende velden en
bosschen van Nederhemert, terwijl aan onze linkerzijde de rivierdijk van het land
van Heusden de daarachter gelegen akkers beschermt. Daar ligt het kleine dorpje
A a l b u r g , met zijn' lagen spitsen toren, wier kerk reeds in 1108 in 't bezit der abdij
van S t . T r u i j e n was. Hier is ook een wagenveer op Nederhemert. Van het oude
heerenhuis K r a a i j e n v e l d kunnen wij niets meer bespeuren. Wat verder komen
wij het veel aanzienlijker Wijk voorbij, wiens hooge toren reeds van verre zigtbaar
is. 't Was een heerlijkheid, aan een geslacht, uit den huize van Heusden gesproten,
behoorende, nog in de vorige eeuw vermaard om de kasteelen, aan zijn B u r g t s t r a a t
hun trotsche tinnen verheffend. Daar lag W i j k e r s t e i n , ‘een oud zwaar gesticht,
met grof muurwerk, een' dikken vierkanten toren en eenige ronde hangtorens’;
daarnevens prijkte E i k e n s t e i n , ‘nieuwer van gebouw, met een sierlijk
koepeltorentje’; niet ver van daar vond men ‘het oude huis K r a a n e n b o r g ,
doorgaans K r o o n e n b u r g genoemd’. 't Zijn thans allen boerenhofsteden. Van het
in 1672 door de Franschen verbrande slot o p d e n b e r g waren destijds nog dikke
puinbrokken op den begroeiden
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heuvel daar ginds achter de kerk te zien, en tegen het einde der 17de eeuw heeft de
toenmalige Heer het regt van vrijplaats, aan dat kasteel verbonden, nog laten gelden
ten behoeve van twee edellieden, die er om een' manslag waren heen gevlugt. Ook
de Heeren S p i e r i n g h v a n We l l moeten er een slot hebben bezeten, dat echter
sedert veel langer tijd niet meer bestaat. Op grooter afstand van het dorp bezaten in
vroeger eeuwen de Tempelieren een klooster. Het M o n n i k e n h o f is tegenwoordig
een boerderij en op de stoomboot ontmoeten wij den eigenaar, die ons verhaalt van
de groote kelders en zware muren, vooral vroeger onder de huizinge te vinden en
nog niet geheel weggebroken.
Op de hoogte van den molen van Wijk bereikten wij de breede watervlakte van
de Maas, en een oogenblik kwam de voorgevel van het Nederhemertsche kasteel
tusschen het zware hout van het bosch in het gezigt. Op den fieren stroom vervolgt
de boot haar' weg, langs het dorpje Ve e n , met zijn vriendelijke witte huizen op den
Brabantschen oever, het laatste dorp van het land van Heusden aan deze zijde, in der
tijd een heerlijkheid van een' zijtak uit het geslacht der Heusdensche Heeren. Daar
tegenover ligt het Geldersche A a l s t , met zijn laag torentje als in een nest van welig
groen geboomte, en met de bouwvallen van zijn kasteel, die echter van de rivier niet
te zien zijn. Minder rijk aan houtgewas en daardoor minder aantrekkelijk is
P o e d e r o y e n , de oude heerlijkheid van M a a r t e n v a n R o s s e m , wiens sterke
burgt in 1509 genomen en gesloopt werd. Op den dijk groeit vrij wat hout en bij het
veer maakt een groot wit heerenhuis met tuin en bosch een' gunstigen indruk.
Aan den Brabantschen kant hebben wij sedert eenigen tijd het l a n d v a n A l t e n a
nevens ons. De oude, uitgestrekte heerlijkheid van dien naam behoorde vroeger tot
Teisterbant en was later, waarschijnlijk door broederdeeling, een leen van Cleve.
Men zegt, dat de eerste Heer van Altena een broeder van den Heer van Heusden was.
Dit is echter onzeker, al is het niet onmogelijk, even als 't onzeker is of de bezitting
omstreeks 1076 door huwelijk eener erfdochter aan een' edelman uit het geslacht

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

450
M o n t b e l i a r t is gekomen. De overeenkomst van de wapenschilden - twee zalmen
- zou er voor kunnen pleiten, wanneer in dien tijd reeds erfelijke wapens in zwang
waren geweest en de nabijheid eener vischrijke rivier niet het aannemen van een paar
zalmen als wapenfiguur zeer natuurlijk maakte. Uit Altena sproten de geslachten
v a n G i e s s e n en v a n B r a k e l , waarvan het laatste tot den Gelderschen adel
behoorde. D i r k v a n A l t e n a , tusschen 1145 en 1172 herhaaldelijk in de
oorkonden vermeld, voerde den titel van v r i j m a n (liber homo) en schreef zich:
b i j G o d s g e n a d e H e e r v a n A l t e n a . De leenpligt aan Cleve werd echter
niet ontkend, ook niet, toen Dirks kleinzoon, eveneens Dirk geheeten, zijn slot Altena
en zijn allodiale goederen in 1230 ter leen aan Holland opdroeg. De heerlijkheid was
daaronder niet begrepen. Na zijn' dood ging Altena over in 't bezit van zijn' neef
W i l l e m v a n H o o r n e , en in dit geslacht bleef het, totdat de weduwe van den
te Brussel onthoofden graaf het land voor 90000 guldens aan de Staten over Holland
verkocht. Reeds veel vroeger was 't evenwel een' grave van Holland gelukt, de zoo
begeerde regten van leenheer van het land van Altena te verkrijgen. In 1332 kocht
graaf Willem III hen van den graaf van Cleef, gelijk hij twee jaar later die op Heusden
wist te verkrijgen, aldus zijn gebied aanmerkelijk uitbreidend, al kwam Heusden
eerst in 1357 voor goed onder de Hollandsche heerschappij.
De burgt was op een' vrij hoogen heuvel gebouwd, niet ver van het dorp
A l m k e r k , waar reeds in 698 door S u i t b e r t u s een kerkje werd gesticht en dat
dus onder de oudste plaatsen van ons vaderland mag gerekend worden. Ook de burgt
zelf kan uit overouden, al is 't ook wat jonger tijd, uit de 9de eeuw, afkomstig zijn
geweest. Wij zouden evenwel bij een bezoek aldaar noch dat eerwaardige bedehuis,
noch het sterke kasteel meer vinden. De eenvoudige houten gebouwtjes, door de
eerste Christenpredikers hier en daar gesticht, zijn natuurlijk allen sedert eeuwen
verdwenen. En van het slot op den heuvel werden de laatste overblijfselen, twee
zware tienkantige torens, op het einde
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der 17de eeuw gesloopt. Sinds 1393 had het reeds in puin gelegen. De edelen, die
A l e i d e v a n P o e l g e e s t hadden omgebragt, waren herwaarts geweken. Hun
burgten werden verwoest door C o e n r a a d K u s e r , die zelf den moord zijns zoons
had te wreken, en als eindelijk het met wanhopigen moed verdedigde kasteel van
Altena den verbitterden vader bij verdrag in handen valt, dan wordt hun leven
gespaard, maar de muren, waar zij veiligheid hadden gezocht, moesten 't ontgelden.
Veel grooter ramp nog trof het land van Altena door den vloed van 1421.
Verscheidene dorpen en kasteelen werden voor altijd door de wateren verzwolgen.
De dropjes O p - en N e e r - A n d e l aan den dijk hebben een fraaije ligging. Daar
is een groot bosch, bij h e t H o f behoorende, - een sieraad van den omtrek, - en
vriendelijk steken de witte blinkende zeilen der scheepjes er tegen af, terwijl het vee
in den uiterwaard den voorgrond stoffeert. Heeft het land van Altena den naam van
rijk en vruchtbaar te zijn, wat wij er van zien kunnen weerspreekt die lofspraak niet,
en in de nabijheid dezer liefelijke dorpen vinden wij een der schoonste riviergezigten
van onzen watertogt, die toch aan eigenaardige schoonheden geenszins arm is.
Ook G i e s s e n en R i j s w i j k liggen aan den dijk, maar uitgestrekte platen, die
een breed voorland vormen, houden ons er tamelijk ver van verwijderd. 't Zijn beiden
oude plaatsen, waar Suitbert in de 7de eeuw het Evangelie heeft gepredikt en kerken
heeft gesticht, en Giessen prijkte eertijds met een sterk kasteel. Er is evenwel thans
voor ons niets merkwaardigs meer te zien. Het landschap wordt ruim en kaal. Voorbij
Poederoyen hadden wij aan de Geldersche zijde geen dorpen meer. Maar over de
vlakte vertoonen zich zeilen en de rookwolken eener stoomboot. Daar stroomt de
Wa a l , die alleen nog door de lage velden van den polder M u n n i k e n l a n d van
de Maas is gescheiden en haar allengs meer nadert, om zich straks met haart te
vereenigen. Vóór ons, bij het punt waar zij zamenvloeijen, vertoonen zich de stroeve
muren van L o e v e s t e i n . Daarnevens teekent zich de zware steen-
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klomp van den Wo u d r i c h e m s c h e n toren tegen den helderen hemel af en ver
daarachter schemert de hooge toren van G o r k u m . Wij staan gereed, voor eenigen
tijd de boot weêr voor den vasten wal te verwisselen en een bezoek te brengen aan
een der merkwaardigste gebouwen van Noord-Nederland.
Te Woudrichem stappen wij af. Gunstig aan de breede en diepe rivier gelegen, werd
het de hoofdplaats van het land van Altena, sedert 1466 met stedelijke regten begiftigd.
Zij was echter destijds reeds een achttal eeuwen als een marktvlek van eenig aanzien
bekend en haar kerk wordt genoemd onder die, welke Suitbert heeft gebouwd. Hooge
Heeren kwamen er meer dan eens zamen. In de jaren 1284 tot 86 zag zij herhaaldelijk
de afgezanten der naburige Brabantsche, Geldersche en Hollandsche vorsten, tot de
zoogenaamde ‘parlementen’ vergaderd, vruchteloos beproevend, de hangende
geschillen te regelen omtrent de rijke Limburgsche erfenis, die in den bloedigen slag
van Woeringen zouden worden beslist. In 1348 verbonden zich hier de graaf van
Holland en de hertog van Gelder tot onderlinge hulp en bescherming. In
tegenwoordigheid van tal van edelen werd er in 1419 tusschen Jan van Beijeren en
Jan van Brabant, den listigen neef en den onbeduidenden echtgenoot der kloeke
gravin Jacoba, een verdrag gesloten. Genoot de stad aldus de voordeelen van haar
ligging, ook de nadeelen bleven niet uit. J a n v a n A r k e l kwam er in 1405 met
zijn Gorkummers plunderen en branden. De Gelderschen verrasten haar in 1521 en
namen er den graaf Hoorne zelven gevangen. De Spanjaarden namen haar in 1574,
en ter naauwernood ontkwam zij door het dralen van C l a u d e l a B a r l o t t e in
1599 aan een tweede verovering door die ongewenschte gasten. Sedert bleef zij als
vesting van eenige waarde, maar haar belang voor de geschiedenis werd
onbeteekenend. Zij behoort thans tot Noord-Brabant, evenals het gansche land van
Altena, in 1815 met die provincie vereenigd.
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Aan de gevaren van den krijg, waaraan zij heeft blootgestaan, herinneren de kogels,
in den muur der oude, teekenachtige Wa t e r p o o r t , vlak bij de aanlegplaats der
stoombooten, gemetseld. Dat zij als een der hoofdzetels der zalmvisscherij tal van
visschers huisvest, bewijzen de netten en de groote waterlaarzen, die wij bij onze
wandeling door de stad overal zien te droogen hangen. Overigens valt ook het
voorkomen der huizen niet tegen en zij schijnt in tamelijk welvarenden toestand te
verkeeren. Nevens straatjes voor We i s s e n b r u c h , vinden wij er niet weinig voor
den schilder minder aantrekkelijke, maar daarom toch geenszins verwerpelijke nieuwe
heeren- en burgerhuizen. Lang behoeven wij er ons niet op te houden, want de plaats,
die zij tusschen haar beplante wallen beslaat, is niet groot. Men zegt, dat zij vroeger
veel uitgestrekter was en buiten haar latere muren moeten de fondamenten van vrij
wat huizen zijn opgedolven. Verreweg het belangrijkst is haar ruime, nette kerk en
vooral haar inderdaad schoon gebouwde toren, van rooden steen met witte banden
opgemetseld en als bezaaid met uit steen gebeitelde menschenhoofden. Werd er voor
eenige jaren geklaagd, dat hij zoo deerlijk in verval was, sedert werd met kracht de
hand aan de herstelling geslagen en veel meer kan er nu van getuigd worden, dat hij
goed onderhouden is, gelijk het uitnemend fraaije bouwwerk verdient. Er zijn ook
eenige belangrijke oude gevels gespaard, al verloren de meesten den top en daardoor
een deel van hun sierlijkheid. Wie hen zien wil - en dat zijn zij ten volle waard behoeft niet ver te gaan. Hij vindt hen allen naast en tegenover elkander, als hij de
Waterpoort is doorgegaan en dan links omslaat, op de H o o g s t r a a t , den grooten
rivierdijk. Sommigen er van zijn zoo achter de boomen verborgen, dat hij wel goed
mag opletten, als zij hem niet ontsnappen zullen. Zij dragen meest allen hun' naam
en het jaartal hunner stichting op een' gevelsteen: d e S a l a m a n d e r , 1606; d e
Ve r g u l d e E n g e l , 1593; i n ' t H e r d t , 1603; i n d e n v e r g u l d e h e l m ,
1609; - zonder naam of datum is iets verder de gevel van een spekslagerswinkel, die
ook nog veel eigenaardigs behouden heeft.
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Er tegenover, achter de boomen, vinden wij een' gevel met het jaartal 1607, een' van
1619, een' met een' vogel. Zij wachten allen op de hand, die hen afbeeldt, eer zij
worden gemoderniseerd, zooals het leelijke front van het stadhuis, dat gebouwd werd
in 1592, twee jaren nadat de Staten van Holland Woudrichem van Wa l b u r g v a n
N e u e n a h r hadden gekocht. Een aardig poortje van 1611, met het wapen der familie
d e W i t t , is in de nabijheid van het raadhuis te zien. 't Is niet onmogelijk, dat ook
binnenshuis nog wel het een en ander, der bezigtiging waard, wordt gevonden; naar
ons wordt medegeeld is evenwel in de laatste jaren de antieke betimmering van meer
dan één huis weggebroken. Door bijzondere vergunning verkrijgen wij toegang tot
eene particuliere woning, eveneens digt bij de Waterpoort, maar aan de andere zijde
daarvan, waar alles nog niet aan de nieuwere mode is opgeofferd. Het huis zelf was
eertijds een deel van een klooster, welligt dat, waar Jacob, de eerste graaf van Hoorne,
de vader van een' der Luiksche bisschoppen, zijn laatste levensjaren als monnik heeft
doorgebragt.
De kloostergebouwen zijn grootendeels gesloopt, en verdwenen is ook het torentje
aan de straat, dat de overlevering op een of andere wijze met Jacoba van Beijeren in
verband bragt. Misschien is hier het verdrag van 1419 gesloten. - Wat van het oude
convent is overgebleven, is door zijn groote moppen, zijn' trapgevel, zijn dikke muren
en zijn zware zolderbalken nog eenigszins als tot eene oude en aanzienlijke stichting
behoorende te herkennen, hoeveel er dan ook aan zijn gedaante en inrigting veranderd
moge zijn. Daar wordt ons op een paar bovenkamers een zeer fraaije antieke bedstede
van gebeeldhouwd eikenhout en een dergelijke schoorsteenmantel getoond. De
bedstede draagt het jaartal 1619; de schoorsteen, in den zelfden stijl, schijnt van
dezelfde hand en dus uit denzelfden tijd afkomstig. Naar hetgeen wij in Woudrichem
zagen, te oordeelen, moet er in de laatste jaren der 16de en in den aanvang der 17de
eeuw in dit stadje vrij wat welvaart en opgewekt leven zijn geweest. Talrijk waren
dan ook de wapenborden van deftige familiën, eertijds in de kerk
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ten toon gehangen, en als een belangrijke vesting had zij een sterke bezetting en
huisvestte zij een goed aantal officieren.
De grijze veerman, die reeds vele jaren lang met zijn stevige boot de bezoekers van
L o e v e s t e i n overbrengt, zet ook ons over de Maas en in een kale graswoestijn
aan wal. 't Is een vrolijk gezigt op de breede Merwede, uit de vereeniging van Maas
en Waal gevormd, en zoover het oog den fieren stroom overziet, onderscheidt het
duidelijk het verschil in kleur tusschen het heldere Maaswater en het troebele
grijsgroene vocht, dat de Waal afvoert. Lang nog loopen beide stroomen overmengd
naast elkander voort, maar allengs wint het de sterke en onrustige. Een eindweegs
voorbij Woudrichem zullen wij straks de zegepraal van de vale Waaltint aanschouwen.
Een voetpad door de vlakte en over een dijkje volgende, komen wij aan den
voorburgt van L o e v e s t e i n , die wel in den loop der tijden belangrijke veranderingen
heeft ondergaan, maar toch zijn gracht en zijn' wal, zijn poort en een' zijner ronde
torens heeft behouden. 't Is een ruim plein, waar barakken en bewaarplaatsen zijn
gebouwd en enkele militairen al de rust genieten, die de bewaking dezer door niemand
bedreigde veste hun overlaat. De beleefde spraakzame man, onder wiens geleide wij
het kasteel zullen bezien, behoort niet tot de bezetting van het fort. Hij leidt ons over
de brug der slotgracht, door de poort in den geportlanden poorttoren en wij betreden
een klein binnenplein, vroeger nog veel enger, toen aan de linkerzijde een woning
voor den kommandant was gebouwd, aan den anderen kant een kleiner gebouwtje
was opgetrokken en de groote trap overdekt was. Voor ons ligt het hoofdgebouw
met zijn' hoogen, regt opgaanden muur en aan iederen hoek springt een zware,
vierkante toren uit, terwijl de in de gracht uitgebouwde poort en de daaraan verbonden
muren de vierde zijde van het plein insluiten. De vorm is dus zeer eenvoudig en
sieraad wordt er niet gevonden.
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Ook het inwendige heeft op zich zelf zeer weinig opmerkelijks. De groote kelders,
waar buskruit wordt bewaard, blijven gesloten, overigens is er geen hoekje, waarin
de toegang niet wordt vergund. 't Zou echter alles spoedig gezien zijn, als niet zooveel
herinneringen den bezoeker in die ledige zalen en vertrekken boeiden.
Het slot schijnt sedert zijn stichting in hoofdzaak onveranderd Wèl werden
tengevolge van het rijzen van den waterspiegel de vloeren in de kelders herhaaldelijk
verhoogd en de keuken met haar' bakoven van daar naar den Z. toren overgebragt;
wèl werd in het hoofdgebouw beurtelings getimmerd en weggebroken, wèl werden
er trappen, deuren en lichtopeningen gemaakt of digtgemetseld, wèl werd op het
binnenplein gebouwd en gesloopt, maar dit alles betreft inwendige, grootendeels nog
herkenbare veranderingen. Wanneer het gesticht werd, is onzeker. In de 13de eeuw
bestond de smalle strook lands aan het einde van den Bommelerwaard tusschen Maas
en Waal uit een aantal kleine eilanden, den Heer van Altena toebehoorende. In 1264
stond Heer Willem de meesten daarvan tegen een' geringen cijns aan het klooster
van V i l l a r s af. De monniken bedijkten hun nieuw leengoed, dat tot op dezen dag
h e t M o n n i k e n l a n d heet. Een paar eilandjes hield de Heer van Altena aan zich.
Een er van droeg den naam van ‘het eiland van den krijgsman A r t u s .’ Welligt stond
daar destijds dus reeds een sterkte. Eenige jaren later - in 1300 - keerde echter het
leen, ten gevolge van een ontstaan geschil, tot de heerlijkheid terug, toen G e r a r d
v a n H o o r n e , gehuwd met J o h a n n a v a n L e u v e n , Heer van Altena was. 't
Kan gegist worden, dat hij de stichter van een nieuw kasteel, of de herbouwer van
het oude was en 't naar zijne gemalin L o e v e s t e i n heeft genoemd. Toen het land
van Altena in 1332 een leen van Holland geworden was, kwam ook Loevestein aan
den graaf. In 1337 wordt J a n d e R i d d e r als slotvoogd van 's graven wege
genoemd. Tijdens hertog Albrechts regering was B r u y s t e n v a n H e r w i j n e n
er kastelein. Hij was een onrustig man, om gepleegd geweld van zijn ambt ont-
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zet, in 1396 des hertogen vijand geworden. Het volgende jaar wierp hij zich in
Loevestein, bragt het slot in geduchten staat van tegenweer, wierf er 90 krijgsknechten
aan, en terwijl hij zelf naar Gelderland week, vertrouwde hij den burgt aan zijn drie
zonen toe. De graaf van Oostervant trok op, om Loevestein te hernemen. Magtige
stormtuigen beukten de muren van den voorburgt, een zware toren stortte in, de
gebouwen raakten in brand, de voorburgt werd veroverd, de bezetting week op het
slot en verdedigde zich met wanhopigen moed. Eindelijk werd het kasteel gewonnen.
Sedert bleef de rust er bewaard. 't Merkwaardigste, verder in de geschiedenis geboekt,
is het doodvonnis, in 1449 aan den stadhouder van Holland, G o z e w i j n d e W i l d e ,
voltrokken, het afstaan van Loevestein in pandschap aan A l b r e c h t v a n S a x e n
in 1492 en het verblijf van den aanvoerder der keizerlijke legers, H e n d r i k v a n
N a s s a u , die van hier in 1521 de belegering van het door de Gelderschen veroverde
Woudrichem bestuurde. Maar vooral in en na het jaar 1570 verkrijgt Loevestein
beteekenis.
Wij bestijgen den trap, die naar den hoofdingang boven de kelders leidt en betreden
een hooge, ruime zaal, vroeger ‘de kerk’, thans een bergplaats voor affuiten. Met
belangstelling aanschouwen wij de colossale gevaarten, bestemd om de reusachtige
vuurmonden te dragen, te bewegen, te rigten. Maar met meer belangstelling nog
vervullen ons de overleveringen, aan deze zaal verbonden. Neemt zij thans twee
derden der eerste verdieping van het hoofdgebouw in, eertijds waren aan het einde
twee vertrekken afgeschoten, als ‘de kommandantskamer’ bekend. Tegen den muur
is nog een schoorsteen te zien. Daar moet H e r m a n d e R u y t e r den slotvoogd,
Heer A r e n d d e J o d e , hebben gedood, toen hij met een paar medgezellen, als
monniken vermomd, het slot was binnengedrongen. Tegenover de
kommandantskamer, aan het andere einde der zaal, ligt de ‘raadzaal’, wier schoorsteen
met de in verbleekte kleuren geschilderde wapenschilden van A l b r e c h t v a n
S a x e n en F i l i p s d e n S c h o o n e prijkt. Den ingang dier kamer moet hij met
zijn reusachtig slag-
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zwaard tot het uiterste toe verdedigd hebben, en op den grond daarvóór moet het
buskruit zijn gestrooid, dat ontvlammend zijn bespringers zengde en verbijsterde,
toen hij zijn leven zoo duur hij kon verkocht. Vergeefs had hij, van een commissie
van den prins voorzien, zich van Loevestein meester gemaakt, in de hoop, dat Gorkum
en Woudrichem hem zouden toevallen en tegelijkertijd ook elders in den lande een
krachtig verzet tegen den hertog van A l b a zich zou openbaren.
De tijd was nog niet rijp, de volksgeest nog niet wakker geworden; de naburige
steden roerden zich niet, geen andere stad koos de zijde van den prins. Graaf W i l l e m
v a n d e n B e r g , op wien gerekend was, bleef werkeloos op zijn slot te Hedel. De
kleine schaar, op Loevestein genesteld, kon op den duur de Spaansche overmagt niet
weerstaan. De stoute onderneming werd niet door een' gunstigen uitslag bekroond
en had in zoover op den loop der gebeurtenissen geen' invloed. Alba's doortastend
genie had wederom gezegevierd, en in 1572 viel Loevestein als van zelf den Geuzen
in handen. Toch ontleent het kasteel aan den kloeken moed van den Bosscher
ossekooper een niet gering deel van zijn merkwaardigheid en van zijn
aantrekkelijkheid voor ieder, die de eerste, zij 't dan ook mislukte pogingen om den
landzaat van het juk des ijzeren hertogs te bevrijden, zijne hartelijke belangstelling
niet onwaardig acht.
De verdieping boven ‘de kerk’ bewaart herinneringen van anderen aard. Daar
waren de kamers voor de staats- en krijgsgevangenen, om wier wille Loevestein
vermaard is. Boven de ‘raadzaal’ ligt het vertrek van H u g o d e G r o o t . Bij dit
venster in den O. muur plagt hij te arbeiden; tegen den Z. wand stond zijn boekenkast;
door dat raam aan de N. zijde, dat op Gorkum uitziet, oogde M a r i a v a n
R e i g e r s b e r g e n de schuit met haar kostbare lading na. Tallooze namen en
opschriften bedekken den houten schoorsteenmantel en de kale, gekalkte muren.
Naast Grotius' kamer, in een vertrek boven een deel der voormalige kerk, zat de
Dordtsche burgemeester S i m o n v a n H a l e w i j n in 1692 gevangen, van
verstandhouding met den vijand
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beschuldigd, en hij ontsnapte er door een gat, in den vloer gesneden. De N. toren,
boven de tegenwoordige kerk, huisvestte van 1749 tot aan zijn' dood den bevelhebber
d e l a R o q u e , die Hulst had overgegeven, en van 1793 tot '95 den graaf v a n
B y l a n d , die Breda in 's vijands handen gaf. J a c o b d e W i t t werd in 1650 voor
eenige dagen gebragt op de kamer boven de gewezen kommandantskamer, en
A b r a h a m v a n W i c k e f o r t , 25 jaar later, in het vertrek van den Z. toren, boven
de vroegere keuken, van waar hij in 1579, even als zoo menig ander gevangene op
Loevestein, te ontsnappen wist. Nog hooger zijn de kamers der Remonstrantsche
predikanten, wier ontvlugting wel van hooger hand schijnt te zijn uitgelokt, en die
van R o m b o u t H o o g e r b e e t s , die er van 1619 tot '26 vertoefde. Daar ligt ook
de kamer met het ruime uitzigt, in 1666 eenigen tijd bewoond door den Britschen
vlootvoogd Ay s c u e , later - nog in deze eeuw - 't verblijf van Spaansche, Russische
en Engelsche, en in 1831 van een aantal Belgische krijgsgevangenen.
Wij dalen den trap in het aan den achtergevel uitgebouwde uitstek af, bezoeken
de provoost en de ‘folterkamer’, - gruwelijker gedachtenis! - en scheiden met een'
vriendelijker indruk, na de bezigtiging van de kerk in den Noordertoren, die nog voor
de godsdienstoefening geschikt is, al heeft Loevestein sedert geruimen tijd geen'
eigen predikant meer. 't Belangrijkste is hier een avondmaalsbeker met het opschrift:
L o v e s t e i n s k e r c k b e k e r 1668, en een broodschaal van 1680.
Eenigszins twijfelachtig is het verhaal, dat in der tijd bij het wegbreken van een'
muur, die een' trap verborg, een geraamte zou zijn gevonden. Voor zoover uit
vertrouwbare bronnen blijkt, is bij veranderingen van het inwendige van 't kasteel
niets van belang ontdekt. Zulke verdachte geheimzinnigheden heeft de merkwaardige
burgt niet noodig. Wat de geschiedenis er heeft te verhalen, heeft beteekenis genoeg!
Onze wandeltogt heeft hier een einde. Genieten wij straks op de stoombootvaart
naar Rotterdam het opwekkend gezigt van de fraaije, vrolijke rivieroevers, hooren
wij daar ook nog stemmen
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in overvloed, sprekende van lang vervlogen dagen met hun wel en hun wee, van het
heden met al zijn afwisseling, wij kunnen uit dien rijken schat niet meer putten, nu
de grens is bepaald, waarbij de wandelstaf moet worden neergelegd, om de perken
der bescheidenheid niet al te zeer te buiten te gaan. Waar zouden wij beter kunnen
scheiden dan hier - op een plaats, aan opwekkende en beschamende herinneringen,
aan ernstige lessen en waarschuwingen zóó rijk, als L o e v e s t e i n !

Aanteekeningen.
Betreffende de koorbanken te Wo u w , in de vorige Afl. blz. 348 vermeld, ontving
ik van den heer A . J . L . d e R o o c k te Bergen op Zoom nog eenige mededeelingen,
volgens welke de naam S p a n o c h in v a n S p a n o g h e en B o u v a r d in B o u v a r t
veranderd moet worden. De 28 groote beelden zijn van de hand van A r t h u r
Q u e l l i n u s den jonge en van eenige leden der kunstenaarsfamilie W i l l e m s e n .
De kleinere beelden en het loofwerk worden opgegeven als door H e n d r i k
Ve r b r u g g e n J r . en andere voorname beeldhouwers vervaardigd. De abt leverde
het hout en betaalde ƒ 10846. - aan werkloon. De orgelkast in de kerk is ook van
Bouvart.
Dr. J o h a n W i n k l e r te Haarlem maakt mij vriendelijk opmerkzaam op de fout,
bl. 366, (die ook wel elders in de Wa n d e l i n g e n gemaakt is), dat ik S a k s e r s
met S a k s e n verwarde. 't Moet S a k s e n zijn. (Vg. zijn opstel daarover in d e
N a v o r s c h e r 1875 (deel XXV) bl. 508.
Over de in deze Afl. behandelde plaatsen en landstreken, oudtijds tot Teisterbant
behoorende, is o.a. te vergelijken v a n S p a e n , I n l . Deel III.
Uit het huis van B e r g waren Heeren van Hedel: W i l l e m , Heer van Berg, †
1465; L u d o l f , diens tweede zoon, de stichter van de nog in Frankrijk bloeijende
grafelijke familie v a n B r e d a , aan wiens geschiedenis nog steeds vrij wat
geheimzinnigheid is verbonden en die afstand deed van zijn goederen hier te lande;
F r e d e r i k , † 1513, tweede zoon van Oswald, eersten graaf van Berg; O s w a l d
II, graaf van Berg, † 1546; diens zoon W i l l e m IV, voortdurend in twist levende
met zijn' broeder F r e d e r i k , die van 1577 tot 1580 Hedel in bezit had; Willem's
zonen A d o l f , † 1609, H e r m a n , marquis van Bergen op Zoom, en bij opdragt van
dezen, H e n d r i k , beleend in 1610. Na diens dood in 1638 kwam Hedel aan zijne
dochter
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E l i s a b e t h , ‘princesse van Solnre’ (H o h e n z o l l e r n ), in 1686 opgevolgd door
hare dochter H e n r i ë t t e F r a n c o i s e , gehuwd met F r e d e r i k M a u r i t s d e
L a To u r d ' A u v e r g n e . Godefroy Frederik van de Pol, drossaert van Hedel, is
hulder. (Uit het ‘Leenboeck, beginnende met jaere 1684,’ gemerkt Z, fol. 59 verso,
§ 4, Archief van Gelderland.)
Godefroy Frederyck van de Pol laet approberen de koop tussen hem en de princes
van Auergne den laesten Oct. 1698 ingegaen, en deselue registreren. Den 19en
December 1698.
Die van de Rekening in Gelderlant hebben uit kragt van 's Landschaps resolutie
van den 6 April 1699 gebruikt het regt van nastinge van de voorgaende koop om dit
leen der Landschaps demeinen te annexeren en het directum met het utile dominium
te consolideren den 12en April 1699.
Adriaen menten praesenteert de koopspenningen aen Godefroy Frederick van de
Pol en Piter François Ingenra den 25 May 1699.
Adriaen Menten, als Verwalter Lantrentmester Generael, uit kragt van autorisatie
van de Rekenkamer deser provincie verbint dit leen ten behoeve van Johan Pesters
met twe duisent vijf hondert gl.; nog eens met twe duisent vijf hondert gl.; en dan
nog eens met twe duisent guldens den 28e May 1699.
Idem in deselve qualiteit verbint dit leen ten behoeve van Nicolaes Bevelot voor
drie duisent guldens. eod. die.
Idem verbint dit leen ten behoeve van Hugo de Virjeu voor seven duisent gl. den
12 Aug. 1699.
Hendrik Oswald de Latour d'Auvergne voor sig self en bij incapaciteit van sijn
oudste broeder Maurits de Latour d'Auvergne Malteser Ridder, momber van sijn twe
onmundige broeders, erve sijns moeders, E l i s a b e t , (lees: H e n r i ë t t e
F r a n ç o i s e ), beleent den 9e Septt. 1699.
Hulder Francois Piter Ingenrae.
Idem prose et qq: draegt dit Leen op in handen van de Stadthouder der lenen om
daer weder mede te belenen Godefroy Frederick van de Pol. eod. die.
Georg Ripperda, Hr. van Verwolden, Stadtholder Lenen gaat dat versoek voorbij en
naest dit leen voor de Staten deses Furstendoms en Graefschaps, behoudens nogtans
dat de voorn: heerlijkheit worde geconserveerd in alle hare regten praerogativen,
eminentien en regalien &c. waarvan deselve voor desen oijt gejouisseert heeft gehad.
eod. die.
(Uit het Leenregister van Nijmegen fol: 316, mij verstrekt door den Archivaris
van Gelderland, Mr. J.F. Bijleveld.)
In het archief van Gelderland berust een kaart van Hedel van 17 25/26, waarop een
afbeelding van het kasteel voorkomt, die veel gelijkt op die in
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't Ve r h e e r l i j k t N e d e r l a n d No. 232. In bijzonderheden wijkt die afbeelding
echter belangrijk af van No. 231 met het jaartal 1738, en nog veel meer van een
teekening van J . S t e l l i n g w e r f uit 1644, ‘Heell in 't Niemegens Quartier over
Crevecoeur,’ in de verzameling te Rotterdam. 't Is haast ongeloofelijk, dat het gebouw
zóó zou veranderd zijn.
De munten, te Hedel geslagen, zijn afgebeeld in C . A . S e r r u r e , h i s t . d e
l a s o u v e r a i n i t é d e ' s H e e r e n b e r g , welk werk vooral over Ludolf van
Breda en zijn afstammelingen handelt.
Over Ammerzode is te vergelijken S c h o t e l s opstel in Nijhoffs B i j d r a g e n , Deel
4; Va n L e n n e p e n H o f d i j k , M e r k w a a r d i g e k a s t e e l e n , Deel II,
R o b i d e v a n d e r A a , O u d N e d e r l a n d , en vooral het in 1870 te Londen
uitgegeven prachtwerk C h r o n i c l e s o f t h e c a s t l e o f A m e l r o y, b i j
J o h n B o x . Het bevat een aantal door den baron de Woelmont zelven genomen
fotografiën van gezigten op het kasteel, portretten, merkwaardige brieven en van de
fraaije schoorsteenen in de groote zaal en in den hoofdtoren. Van sommigen dier
portretten zijn de schilders onbekend, maar als van A . D ü r e r s hand wordt
opgegeven dat van Jan van Arkel; v a n T h e u l d e n schilderde O t t o I V en zijne
gemalin, G o l t z i u s Catharina van Arkel, M i e r e v e l t de barones van Lockhorst,
M o r e e l s e den baron en de barones d e l a K e t h u l e en hare zuster. Er is dus
reden genoeg, om te betreuren, dat de merkwaardigheden op Ammerzode deels
verstrooid, deels over de grenzen gebragt zijn!
Door bijzondere omstandigheden kon ik eerst na het afdrukken van den. tekst de mij
welwillend door Jhr. Mr. I.B. Verheijen, lid der 1ste kamer, toegezegde mededeelingen
omtrent B o k h o v e n ontvangen. Het voornaamste uit de onder ZHWG. berustende
bescheiden is opgenomen in een opstel van Jhr. M a r t i n i v a n G e f f e n in den
N. Brab. Volksalmanak van 1843. Heer Arent van Herlaer verkreeg de heerlijkheid
van zijn' broeder Johan en stond haar in 1365 af aan een' zijner bloedverwanten, J a n
O e m . In 1398 werd N i c o l a a s O e m te Luik beleend, in 1454 zijn zwager Heer
H e n d r i k v a n d e r A a , in 1486 Messire J e a n v a n d e r A a , ten wieus behoeve
Bokhoven in 1499 tot een baronie verheven werd. Na zijn kinderloos afsterven in
1539 kwam Bokhoven aan zijn nicht A n n a d e H a r f , weduwe van W i l l e m
v a n R o s s e m , en reeds in het volgende jaar, door haren dood, aan C o r n e l i a
d e H a r f , eerst met G o d f r i e d T u r c k , daarna met F l o r i s v a n
G r e v e n b r o u c k gehuwd. De dochter uit het tweede huwelijk, J o s i n a v a n
G r e v e n b r o u c k , bragt Bokhoven in 1571 aan haren echtgenoot E n g e l b r e c h t
v a n L i e r e . Hun zoon D i r k overleed vóór zijn ouders, in 1610, en liet bij M a r i a
v a n R e n e s s e een' zoon na,
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E n g e l b r e c h t II, in 1640 tot rijksgraaf verheven, gehuwd met H e l e n a d e
M o n t m o r e n c y . Van dit echtpaar zagen wij de tombe in de kerk. Hij overleed in
1652, zij was hem reeds in 1648 voorgegaan. Tijdens de regeering van dezen Heer
werd den Bosch door de Staatschen genomen. Bokhoven bleef onzijdig grondgebied,
maar bij den vrede van Munster ontstonden er allerlei verwikkelingen, die eerst in
1671 werden opgelost, toen zijn zoon T h o m a s I g n a t i u s , † 1697, graaf van
Bokhoven was. Eigenaardig was in 1690 de twist tusschen hem en de regeering der
stad 's Hertogenbosch, die een paar voor de schippers hinderlijke wilgen op zijn
grondgebied wilde wegruimen. Allerlei hooge Heeren kwamen er bij te pas en eerst
in 1706 vielen de boomen, terwijl den Bosch zijn 25 werklieden had laten beschermen
door 6 ruiters en 30 voetknechten. Graaf van Bokhoven was destijds de krankzinnige
ongehuwde zoon van Thomas Ignatius, K a r e l , die eerst in 1741 overleed. Na
langdurige moeijelijkheden met de erfgenamen kwam het graafschap in 1753 aan
Anne Louis Alexandre de Montmorency prins d e R o b e e c q , die er, uit Parijs
geweken, in 1795 zijn toevlugt nam, maar al spoedig weer verdreven werd en in
1812 overleed. De tegenwoordige eigenaar is A d r i e n C h a r l e s G u y M a r i a
d e L e v i s , hertog van M i r e p o i x en van S a n F e r n a n d o L u i s , grande van
Spanje 1ste klasse, gehuwd met een gravin d e M e r o d e .
Over B e r n is te vergelijken: L o t g e v a l l e n v a n H e e r F u l c o e n d e a b d i j
v a n B e r n door W. v a n D a m v a n B r a k e l . In het J a a r b o e k j e v a n d e
H . F a m i l i e 1881 is een afbeelding der abdij te vinden, naar een oude schilderij.
Va n L e n n e p liet in onze Vo o r o u d e r s , Deel V, ‘Broeder S t e v e n ’ de
geschiedenis van Heer Fulco vertellen.
De geschiedenis van het kasteel van H e u s d e n is behandeld in het werk van Va n
L e n n e p en H o f d i j k , Deel II; evenzoo die van L o e v e s t e i n , Derde Serie, Deel
I. Over H e r m a n d e R u y t e r schreef Dr. J . G . R . A c q u o i eene belangrijke
monografie. Verder is o.a. te vergelijken: h e t s l o t L o e v e s t e i n door
(B o o n z a j e r ) en M(e r k e s ) en de o o r s p r o n g v a n L o e v e s t e i n e n
M o n n i k e n l a n d door v a n D a m v a n B r a k e l . De kapitein der genie G . H .
M o s s e l leverde in Nijhoffs B i j d r a g e n een opstel over Loevestein in 1854. De
vraag, of L o e v e s t e i n hetzelfde is als L i e v e s t e i n werd door de Heeren E y c k
v a n Z u i l i c h e m en Q u a c k in eenige jaargangen van den Gelderschen
Volksalmanak behandeld. Het extract uit het leenregister van Gelderland betreffende
L i e v e s t e i n , in dien van 1874 bl. 149 medegedeeld, schijnt beslissend. Loevestein
is nooit een leen van Gelder geweest.
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Een woord tot afscheid.
‘E x e g i m o n u m e n t u m a e r e p e r e n n i u s ’, zegt de oude H o r a t i u s . Dat is:
i k s t i c h t t e e e n m o n u m e n t , d u u r z a m e r d a n m e t a a l . Als gymnasiast
vond ik 't wel wat pedant, dat een dichter zoo van zijn eigen werk sprak. Weinig
dacht ik toen, dat ik eens zijn woord zou overnemen, om het toe te passen op een
door mij voleindigd werk. Trouwens, iets aanmatigends is er niet mede bedoeld.
Maar het is zoo. Het zwakke papier, dat een kinderhand verscheurt, wint het van
metaal en steen. Een boek is sterker dan paleizen en kasteelen. Wat zouden wij weten
van al die burgten, eens den vaderlandschen grond bedekkend, als hun bestaan, vaak
ook hun gedaante, niet door het papier was bekend geworden aan het nageslacht!
Doorblader ik de Wa n d e l i n g e n d o o r N e d e r l a n d , ik vind er nu reeds
beschrijving en afbeelding van meer dan één gebouw, sedert weinig jaren veranderd
of verdwenen. En wat zal het zijn, als deze 19de eeuw ten einde is gesneld! Daarvan
iets voor het nageslacht te hebben bewaard, een beeld van Nederland te hebben
geschetst in de eerste jaren van het laatste kwartaal dier aan allerlei veranderingen
zoo overrijke eeuw, dat zij de voldoening van ‘de wandelaars met pen en potlood.’
Hun tijdgenooten het goede land hunner inwoning wat beter te hebben leeren kennen,
dat zij hun lof.
Op L o e v e s t e i n ,
Waar zooveel achtb're schimmen zweven,
Waar zooveel wonders is bedreven,
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op Loevestein zijn wij gescheiden. Uit de stad onzer inwoning zenden wij ten slotte
onzen dankbaren groet aan zoo velen, die de jaren onzer omzwerving tot een'
onvergetelijken tijd in ons leven hebben gemaakt. Met weemoed legden wij den
wandelstaf neder. Wij hadden ons vaderland zoo goed leeren kennen en het was er
ons telkens te liever door geworden. Zooveel schoons hadden wij gezien, zooveel
merkwaardigs gevonden, zooveel welwillendheid en vriendschap overal ontmoet.
Naauwelijks een enkele ervaring van min verkwikkenden aard hadden wij opgedaan,
maar ontelbaar waren de vriendelijke herinneringen, die wij mogten bewaren. Een
vervelende weg, een sombere regendag was het grootste onheil, waarover wij klagen
konden, en zelfs dat werd niet zelden door goed gezelschap uitermate dragelijk
gemaakt. Onheusche bejegening vonden wij nooit, weinig toeschietelijkheid zelden,
voorkomendheid en hulpvaardigheid nagenoeg overal. Paleizen en kasteelen, anders
voor den vreemdeling gesloten, gingen voor ons open. Kunstschatten en
familie-archieven, overigens voor den ongewijde verborgen, werden ons getoond.
In menig huiselijken kring werd ons plaats bereid. Uitnoodigingen werden tot ons
gerigt, veel meer dan wij konden aannemen. Bouwstoffen, veel meer dan hij kon
gebruiken, werden met name den schrijver ter beschikking gesteld. Particulieren en
bestuurders van openbare boekerijen en archieven wedijverden in hulpvaardigheid.
Mogt het hem gelukken, iets goeds en iets nieuws te leveren, hun heeft hij het
grootendeels te danken. Aan aanmoediging van de zijde zijner lezers ontbrak het niet
en menigeen heeft hem verklaard, werkelijk zijn land en volk beter te hebben leeren
kennen, na in onze voetstappen te hebben gewandeld, of zelfstandig tot onderzoek
te zijn uitgetogen. Kon hij niet alle aanwijzingen omtrent te bezoeken streken volgen,
het was, omdat òf de tijd daartoe ontbrak, òf landschappen van denzelfden aard reeds
genoegzaam behandeld waren. Uit de rijke stof moest een keuze worden gedaan,
ook om zoo veel mogelijk herhaling te vermijden, en is de eene landstreek in sommige
opzigten wat schraler bedeeld dan de andere, in een andere
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wandeling was doorgaans het eigenaardige van bosch of duin, van polder of
bouwstreek, van fabrieknijverheid of landbouwbedrijf wat breeder in het licht gesteld.
Minder bekende oorden zijn in den regel het rijkst bedeeld geworden. Wenschte deze
of gene omtrent gewest of plaats van eigen inwoning meer bijzonderheden, 't worde
niet vergeten, dat het niet te doen was, om over ieder gedeelte een volledige
monografie te leveren, - en dat niet alles van plaatselijk belang, ook voor het groote
publiek van belang is. Een enkele heeft misschien wel wat voorbij gezien, dat de
wandelingen gedaan en de aanteekeningen uitgewerkt moesten worden te midden
van vele andere bezigheden, die voor den schrijver hoofdzaak waren. Naar juistheid,
niet naar volledigheid kon hij streven. Omtrent de wandeling door R o t t e r d a m
bestaat eenig verschil van gevoelen tusschen hem en den geachten beoordeelaar in
d e G i d s 1877, Bibl. Alb. IV 590. Voor de wijze van bewerking neemt hij geenszins
den handschoen op, maar hij blijft van meening, dat een stede-beschrijving, veel
meer dan gewoonlijk 't geval is, ook een beeld moet trachten te geven van wat er ook
bij particulieren op 't gebied van kunst en wetenschap te vinden is. In zijn wandeling
door Rotterdam heeft hij getracht, daarvan een proeve te leveren, in de hoop dat
anderen het beter voor steden als Amsterdam, den Haag enz. zouden doen.
Overigens
den lezer heil!
J. CRAANDIJK.
R o t t e r d a m , einde Maart 1884.
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Register op de wandelingen door Nederland. VI-VII.
A.
Aa (Ter). Het Huis. Zie: Berlicum.
Aa. Hendrik en Jean van der Aa, Heeren vau Bokhoven. VII, bl. 462.
Aalburg. VII, bl. 448.
Aalst. VII, bl. 449.
Aalten. Het dorp. VII, bl. 269-271, 272. - De kammenfabriek. bl. 271, 272, 294.
Aardenburg. De Haven van A. VII, bl. 384, 385. - De stad. Geschiedenis en
merkwaardige gebouwen. bl. 385-390. - Het Aardenburgsche moor of moer.
bl. 385.
Abbenbroek. (Voorne). VII, bl. 310.
Abbinga. Het geslacht. VI, bl. 328.
Abbingastate te Huizum. Vroegere eigenaars. VI, bl. 327, 328.
Abcoude. De heeren van A. Eigenaars van Rijsenburg. VI, bl. 133. - Van Wijk
bij Duurstede VII, bl. 100, 111 - De Abcoude's hebben rechten en goederen op
Zuijlestein. bl. 129. - Gijsbert van A. schenkt stedelijke rechten aan Wijk. bl.
100, 111, 114. - Johanna van A. huwt Jan van Brederode. bl. 111, 112. - Willem
van A. bl. 111, 116. - Zweder van A. Heer van Wijk bij Duurstede. Huwelijk.
bl. 311, 333.
Ablaing van Giessenburg (d'). De baronnen. Eigenaars van Maarsbergen. VI.
bl. 144.
Abtspoel. Vroeger aanzien. Thans boerderij. VI, bl. 251.
Adela. Zie: Balderick.
Aebinga. Hette van A. VI, bl. 359.
Aelbert van Antoing. Sticht de abdij van Kloosterrade. VI, bl. 73, 74, 75.
Aengwirden. VI, bl. 366.
Aeswijn. Stamslot der familie. VII, bl. 295. - Antoinette van A. Huwelijk en
dood. bl. 77, 132. - Antonie van A. (1646), bl. 132. - Antonie van A. Heer van
Sterkenburg. bl. 74. Moord aan A. gepleegd. (1647). bl. 77, 132. - Reinier van
A. bezit Sterkenburg. bl. 76, 132. - Reijnald van A. koopt den Swanenburg bl.
278.- Judith van Aeswijn van Berckel. bl. 355.
Agimont. Naam van Neer Canne. VI, bl. 85.
Agricolantrum. VI, bl. 341.
Ahnem. Voormalig heerenhuis te Wijhe. VI, bl. 294.
Ahuis. Otto van A. verkoopt de regten op Bredevoort. VII, bl. 262.
Akker (Ter). De buurschap. VII, bl. 87.
Albertina Agnes van Oranje. Huwt Willem Frederik van Nassau-Dietz,
stadhouder van Friesland. VI, bl. 344. - Legt het Oranje-Woud aan. bl. 345.
Albrecht van Beijeren (Hertog). Geeft Teylingen aan zijn vrouw. VI, bl. 261.
Albrecht van Saksen. Onderwerpt Stellingwerf. VI, bl. 354. - Pandheer van
Loevestein. VII, bl. 457.
Aldenburg. De laatste graaf van A. VII, bl. 56. - Aldenburg Bentinck. De graaf
van A. bl. 128.
Aldenhage. Het slot. VII, bl. 168.
Alderwerelt (Jan Louis baron van). Heer van Heenvliet. VII, bl. 309.
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Aleidis, voogdes van Holland. Begiftigt de abdij van Egmond. VI, bl. 251.
Alfrik, bisschop van Utrecht. Beschikt over het vruchtgebruik van Seiste enz.
VI, bl. 118. - van Doorn. bl. 147.
Alionora (Gravin). Op Rozendaal. VII, bl. 18.
Alkemade. Het geslacht. Bezit den burgt Endegeest. VI, bl. 237. - Oud-Poelgeest.
bl. 249.
Alkemade. Naam van Oud-Poelgeest. VI, bl. 249.
Aller (Claas van). Krijgt Rozendaal in pand. VII, bl. 20.
Almkerk. De burgt bij A. VII, bl. 450.
Almonde. Filips van A. Luit.-admiraal. Praalgraf in Brielle's kerk. VII, bl. 323.
Altena. Het land van A. De heerlijkheid. Heeren, geschiedenis en burgt. VII,
bl. 449-452. - Dirk van A. (12de eeuw) bl. 450. - Dirk van A. (13de eeuw). bl.
450. - Heer Willem van A. bl. 456. - De Heeren van A. bezitten de streek van
Loevestein. bl. 456. - Een tak van het geslacht met Horn beleend. VI, bl. 31.
Ambersoy. VII, bl. 422.
Amerongen. Het dorp. VII, bl. 119. - Het kasteel. Eigenaars. Beschrijving.
Portretten. bl. 119-125, 128, 136. - Het bosch van A. bl. 126. - De kerk. bl. 127.
Amerongen. De heerlijkheid. Geschiedenis. VII, bl. 127, 128. - De Heer van A.
koopt en slecht Lievendaal. bl. 118.
Ammerzode. Weg van Hedel naar A. VII, bl. 419. - Het dorp en de kerk. bl. 420.
- Beschrijving en geschiedenis van het kasteel. bl. 420-422, 462. - Heeren van
A. bl. 422-424, 430. - Johan van Amersoyen. bl. 422. - Willem de A. bl. 422.
Amstel. Gijsbrecht van A. verwoest het huis Rijsenburg. VI, bl. 133; VII, bl.
67, 68.
Andelshof te Hees. VI, bl. 191.
Andries (St.). Nonnenklooster te Brielle. VII, bl. 326.
Andries van Kuijk (Bisschop). Schenking aan het kapittel van Oud-Munster.
VII, bl. 140. - Schenkt een hof te Beusichem aan St. Jan te Utrecht. bl. 154.
Angerenstein of Angelestein. VII, bl. 6, 7, 9.
Anholt. Het stadje. VII, bl. 274. - Heeren en geschiedenis van A. bl. 275, 276.
- Het kasteel en zijn park. bl. 276, 277.
Anna (St). Het gehucht. VI, bl. 204.
Anna ter Muiden (St.) VII, bl. 377.
Annon, bisschop van Keulen. Schenkt goederen te Wijlré aan de
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kerk van O.L.V. op de Trappen. VI, bl. 56.
Ansfried, bisschop van Utrecht. Schenkingen aan het klooster Hohorst. VI, bl.
161; VII, bl. 436.
Antonie, bastaard van Bourgondië. Afkoop van zijn rechten op Duurstede. VII,
bl. 112.
Archief van Aardenburg. VII, bl. 388. - Van het kasteel Berg. bl. 290, 291. Van den Briel. bl. 324. - Van Buren. bl. 163. - Van Hardenbroek. bl. 83. - Van
Kuilenburg. bl. 144. - Van het kasteel Nederhemert. bl. 435. - Van Wijk bij
Duurstede. bl. 144.
Arenberg. Buitenplaats aan de Biltstraat. VI, bl. 102, 105.
Arkel. Jan van A. bouwt Arkelstein. VII, bl. 215. - Plundert Woudrichem, bl.
452. - Leden van het geslacht Heeren van Ammerzode: Gerard van A. bl. 423;
George van A. Dood bl. 422, 424; Johan van A. bl. 423; Otto van A, Heer van
Heukelom bl. 423; Thomas Walraven van A. bl. 424; Walraven van A.
Lotgevallen. bl. 423, 424.
Arkelstein. Geschiedenis. VII, bl. 215.
Arnhem. Ontmanteling en uitbreiding der stad. VII, bl. 3, 4. - Omtrek in vroeger
tijd. bl. 6. - Oude geschiedenis. bl. 6, 7.
Arnhem (van). Het geslacht. VII, bl. 7. - Bezit Rozendaal. bl. 21, 24. - Johan
baron van A. Vriend van Willem III. bl. 30. Gedichten bl. 64. - Wijnand van
A. Grafzerk in de kerk te Velp. bl. 44.
Arnold, hertog van Gelder. Op Rozendaal. VII, bl. 19, 20. - Op het kasteel te
Buren. bl. 160. - Hertog A. en de Zwanenburg. bl. 278.
Arnulf (Graaf). Schenking aan Egmonds Abdij. VI, bl. 259.
Arnulf (Koning). Schenkt een manse in Aske aan graaf Gerolf. VII, bl. 157.
Artus. Het eiland van den krijgsman A. VII, bl. 456.
Asch. VII, bl. 156, 157.
Aslao. VI, bl. 44.
Asselt. Landschap bij A. VI, bl. 18, 19. - Het kerkje met de schilderij. bl. 19,
20. - De heerlijkheid. bl. 95.
Asyl voor Zeelieden te Brielle. VII, bl. 320.
Athlone. A.E.C. gravin douairière van A. rigt een gedenkteeken voor Willem
II op. VII, bl. 126. - Henriëtte van Nassau, gravin douarière van A. bl. 128.
Aumale. Susanne Cevile gravin d'A. huwt J.A. van Hardenbroek. VII, bl. 81.
Auracania op Endegeest. VI, bl. 237.
Averbergen, thans Overbergen. Havezathe te Olst. VI, bl. 306.
Axel. De stad, Geschiedenis en voorkomen. VII, bl. 404, 406.
Axel. Het geslacht. VII, bl. 404.
Axeler-ambacht. VII, bl. 404.
Axla. VII, bl. 405.
Aylva. Frouck van A. huwt S. van Eisinga. VI, bl. 330.
Aylva Rengers. Ulbo van A. bezit Rijs. VI, bl. 390.
Aysue's kamer op Loevestein. VII, bl. 459.
Aytta van Zwichem. Wigle van A. Geboortehuis. VI, bl. 334. - Gasthuis te
Zwichem door W. gesticht. bl. 335.
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‘Backerbosch’ (‘Te’). Romeinsche Villa aldaar. VI, bl. 91-93.
Baduhenna. VI, bl. 353.
Baenst. Jan van B. VII, bl. 376. - Huis van het geslacht te Sluis. bl. 383.
Baerdt. Dirk van B. Grietman van West-Stellingwerf. VI, bl. 363. - Hobbe van
B. Grietman van Haskerland. bl. 371.
Baerle. Groot en klein B. VII, bl. 391.
Bahr. De bannerheer van B. bezit Velp. VII, bl. 43.
Balderick (Graaf) en Adela. Schenken Rijswijk aan de abdij van Deutz. VI, bl.
155. - Schenken Uberon aan Utrecht's kerk. bl. 227. - Hebben goederen te Velp.
VII, bl. 43. - B. verkrijgt Hamarithi. bl. 436. - A. begiftigt de abdij van St.
Paulus. bl. 436.
Balk. Weg van Wijckel naar B. VI, bl. 381-383. - Het dorp en zijn verleden. bl.
383.
Balveren. De baronnen van B. Eigenaars van het huis te Echteld. VII, bl. 171.
Bank van Tweebergen (De). VI, bl. 84.
Barbara's Kerk (St.) te Kuilenburg. De oude en de tegenwoordige. VII, bl. 149,
150.
Barrahuis (Het). Overblijfselen van het B. VI, bl. 334. - Het vroegere klooster.
bl. 334.
Batavodurum. VII, bl. 96.
Bathmen. Weg van Dorth naar B. VII, bl. 218, 219. - Het dorp. De Herv. kerk
met de muurschildering. bl. 219-223.
Bautersem. Het geslacht bezit Bergen op Zoom. VII, bl. 351.
Bavo-Kerk (St.) te Aardenburg. VII, bl. 387, 389.
Beecke (van der) of ter Beecke. De familie bezit de havezathe de Gelder. VI,
bl. 299. - Een tak der familie bezit den Krijtenberg. bl. 300. - Herman ter B. bl.
299. - Seyne ter B. huwt G. van Laar tot Hoenlo. bl. 299.
Beek (Mej. O.J. van der). Laat de kerk te Lisse restaureeren. VI, bl. 275.
Beek (Gelderland.). Hollandsch en Pruisisch Beek. VI, bl. 219, 220. - Het dorp.
bl. 223. - Geschiedenis der heerlijkheid. bl. 224.
Beek (Limburg). VI, bl. 32, 46.
Beek (ter). Het huis. Bij Sassenheim. VI, bl. 269.
Beekbergerbosch (Het). VII, bl. 59.
Beek en Royen. Vroegere buitenplaats te Zeijst. VI, bl. 155.
Beekhof te Bathmen. VII, bl. 219.
Beekhuizen. Het bosch en het hôtel. VII, bl. 47, 48-51.
Beekman. De degen van B. op het raadhuis te Aardenburg. VII, bl. 389.
Beerschoten. Landgoed bij de Bilt. VI, bl. 112. - Bij het station Zeijst-Driebergen.
bl. 132.
Behangselpapier fabriek of Tapeten-fabriek van B. Deuss te Roermond. VI, bl.
26-28.
Beijer (De). De familie bezit Hulsen. VI, bl. 199. - Den Hatertschen toren. bl.
201,
Beke (ter). Hof te Wijhe. VI bl. 319. - De familie. Zie: Beecke (van der).
Bekslaan (De). VI, bl. 286.
Belvedère. Buiten te Berg en Dal VI, bl. 223. - B. van Heremastate. bl. 373.
Bemelen. VI, bl. 90.
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Bemmel. VI, bl. 232.
Bennebroek. Het huis te B. VI, bl. 286.
Benscop. Arent van B. Dood. VII, bl. 142.
Bentheim. Duurstede een leen van B. VII, bl. 100, 111. - Simon van B. van
Teylingen. VI, bl. 261.
Bentincks. Eigenaars van Nijenhuis. VI, bl. 297. - Van het Olyphantshuis. VII,
bl. 303. - Van Middachten. bl. 58. - Heeren van Nederhemert. bl. 436. - Graven
Van Aldenburg. bl. 57. - Carel Anton Ferdinand B. Grafsteen in Ellecom's kerk.
bl. 62. - Bentinck van Middachten. Graaf Godard. Heer van Amerongen. bl.
120, 128. - Hendrik B. Heer van Rozendaal. bl. 20.
Berchem. Anna van B. Abdis van Rijnsburg. VI, bl. 258.
Berck (Jacob van). Burgemeester van Utrecht. Zijn weduwe bezit Sparrendaal.
VI, bl. 138.
Berend van Galen's troepen te Wolvega. VI, bl. 362.
Beresteijn (van). De familie bezit Maurick. VI, bl. 166, 171. - Cornelis van B.
bl. 169.
Berg. Het geslacht. Geschiedenis en leden. VII, bl. 290-292, 295. - Bezit Hedel.
bl. 417, 460. - Albert, zoon van Frederik, markgraaf van Bergen op Zoom. Graaf
van B. bl. 291. - Frederik van den B. bezit den Swanenburg. bl. 278. Munt geld
te Hedel. bl. 418. - Hendrik graaf van B. bl. 291. - Herman, zoon Willem IV.
bl. 291. - Ludolf van B. Heer van Hedel. bl. 460. - Oswald I Graaf van B. bl.
290. - Oswald II. bl. 279, 291. - Oswald III, de laatste graaf van B. bl. 288, 290,
291. - Sofia van B. huwt Otto van de Lecke. bl. 290. - Graaf Willem van den
B. (1453) koopt het slot te Ulft. bl. 283. - Willem III van B. bl. 291. - Graaf
Willem IV van den B. met Maria van Nassau gehuwd, bezit Ulft. bl. 283, 284.
Houding in den oorlog met Spanje. bl. 291, 418, 458. - Heer Willem van de
Lecke van Berg. bl. 290.
Bergen. Buiten bij Vught. VI, bl. 173.
Berg en Dal. Weg van Groesbeek naar B. VI, bl. 216-218. - Het gehucht. bl.
221. - Het nieuwe hôtel, bl. 221, 222. -
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De Berg- en Dalsche baan. bl. 216.
Bergen op Zoom. De stad. Geschiedenis, beschrijving, merkwaardige gebouwen
en omstreken. VII, bl. 350-358, 362, 366. - Het land van B. Heerlijkheid. bl.
349. - Heeren en markgraven. bl. 350-352.
Bergentheim. Havezathe. VI, bl. 297.
Bergestein of Berkestein. Vroeger adellijk huis. Eigenaars. VII, bl. 117.
Bergh. VI, bl. 90.
Bergh. Graaf Adolf van den B. heeft een renthoeve te Diderem. VII, bl. 62.
Berghuis (Het). Logement te Amerongen. VII, bl. 125.
Berghuis. Buiten bij Ulft. VII, bl. 281.
Bergklooster bij Zwolle. VI, bl. 292.
Bergklooster bij Bergum. De kerk van het B. VI, bl. 342.
Bergum. Weg van Veenwouden naar B. VI, bl. 341. - Het dorp en zijn kerk. bl.
341, 342.
Bergumerdammen. VI, bl. 342.
Bergumerheide. VI, bl. 341.
Berkel. Het dorp. VII, bl. 177.
Berkenhoven bij Zeist. VI, bl. 116.
Berlicum (N. Brabant). VII, bl. 340. - Het Huis te B. of ter Aa. bl. 340.
Bern (De abdij van). Overblijfselen, stichting en geschiedenis. VII, bl. 437, 439,
463.
Bernheze. Uithof der abdij van Bern. VII, bl. 438.
Bertrand de Liers. Heer van Neer Canne en Caestert. VI, bl. 86.
Best. VII, bl. 180.
Bethanië. Vroeger klooster bij Presikhaaf. VII, bl. 9.
Bethanië. Stichting te Zeijst. VI, bl. 126.
Bethlehem. Het klooster. VII, bl. 261, 266.
Betuwe (De). Karakter der landstreek in de B. VII, bl. 137.
Beuckenswijk te Sondel. VI, bl. 385, 386.
Beuk op Meerestein. VI, bl. 381. - Bij Vollenhoven. bl. 114.
Beukenhorst bij Boxtel. VI, bl. 174.
Beusichem. VII, bl. 141, 153. - Heeren van B. bl. 154. - B. met Buren vereenigd
bl 154, 155. - Het kasteel. bl. 155. - Huibert van Beu(oe)sichem. bl. 147. Huibert van Beusinchem of Bosingheim, de stamvader der Culemborgs, en zijn
geslacht bl. 145, 154. - Roelof van B. legt de ‘oude stad’ Kuilenburg aan. bl.
147.
Beusichemsche veer (Het). VII, bl. 141. - Legende bl. 142.
Beverna (De). VII, bl. 395, 396.
Bevervoorde. Dirk van B. Heer van Zuijlestein. VII, bl. 129.
Beverweerd. Het huis. VII, bl. 68, 69, 71, 72. - Heeren van B. bl. 70, 71. Machteld van B. Huwelijken. bl. 71. - Zweder van B. bl. 70.
Beyling (Allaert). Verwoest het huis der Poelgeesten bij Koudekerk. VI. bl. 249.
Bibliotheek op Rozendaal. VII, bl. 26.
Biche (Cunissa). Abdis van Rijnsburg. VI, bl. 242.
Bieruma Oosting's. Eigenaars van landgoederen in het Oranjewoud. VI, bl. 352.
Biervliet. Ondergang van het oude B. VII, bl. 396. - Het tegenwoordige dorp.
bl. 396, 397.
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Biljoen (Het). Tegenwoordige toestand. VII, bl. 44, 45. - Eigenaars. bl. 45.
Bilt (De). Het dorp. Vroegere en tegenwoordige buitenverblijven. Geschiedenis.
VI, bl. 104-107.
Biltstraat. VI, bl. 100. - Het fort op de B. bl. 101.
Biltsche vaart (De). VI, bl, 102.
Bivangum. Beteekenis. VII, bl. 431.
Bleijendijk. Goed bij Vucht. VI, bl. 173.
Blerick. VI, bl. 4, 6.
Blijdenstein. Slot te Heenvliet. VII, bl. 307, 333.
Blikkenburg. Voormalige ridderhofstad, thans buiten bij Zeijst. Bezitters. VI,
bl. 129.
Blocq van Scheltinga. Landgoed van den Heer de B. in het Oranjewoud. VI, bl.
350.
Bloembollencultuur bij Sassenheim VI, bl. 268.
Bloemendaal. Buiten te Aardenburg. VII, bl. 386. - Te Hees. VI, bl. 190.
Bloemenheuvel bij Rijsenburg. VI, bl. 132.
Blois. Het geslacht bezit de heerlijkheid Tholen. VII, bl. 365. - Graaf Jan van
B. op Rijnsburg. VI, bl. 242.
Blokhuis (Het) bij Ravenswaai. VII, bl. 140.
Blyee. De stroom. VII, bl. 406.
Bocholz. VI, bl. 67, 77.
Boeijink (Scholte). Het erve B. bij Winterswijk. VII, bl. 252.
Boekhout. Jan van B. Heer van Beverweerd. VII, bl. 71. - Maria van B. bl. 71.
Boerderijen op Voorne. VII, bl. 303.
Boerhave. Koopt en bewoont Oud-Poelgeest. VI, bl. 250.
Boetselaar. De familie bezit Zandwijk en het Klooster. VI, bl. 103. - Anna van
den B. Album op het kasteel van Amerongen. VII, bl. 123, 124. - Elburg van
den B. Abdis van Rijnsburg. VI, bl. 245. - Otto van B. Abt van Bern. VII, bl.
438.
Bogaerde van Moergestel (Jhr. A. van der). Eigenaar van de Nemerlaer. VII,
bl. 194.
Bogaerde van Terbrugge (Jhr. A.J.L. van den). Eigenaar van het kasteel te
Heeswijk. VII, bl. 342.
Bokhoven. De vrije heerlijkheid. Geschiedenis. VII, bl. 427. IIeeren. 429, 462.
- Het dorp, het kasteel en de kerk, bl. 427, 428.
Bokhoven (Willem van). Bezit Nemerlaer. VII, bl. 193.
Bommel (Zalt-). VII, bl. 414.
Bommelerwaard. VII, bl. 414, 416.
Bommenede. VII, bl. 297, 298.
Bondt (Jan de). Houdt eene verloting op Duurstede. VII, bl. 111.
Bongerd. Het kasteel. VI, bl. 67.
Boomkweekerij van Wijbren Krijns en Co. te Joure. VI, bl. 370, 373,
Boot (de). De familie bezit Moersbergen. VI, bl. 144.
Bootsmastate. VI, bl. 328.
Borch (van der). Het geslacht bezit Walfort. VII, bl. 264.
Bornia. Villa onder Zeijst. VI, bl. 130.
Borgte (Ter). Voormalig landgoed bij Oisterwijk. VII, bl. 188. - Eigenaars. bl.
194.
Bornisse (De). VII, bl. 308. - De B. in vroegeren tijd en thans. bl. 309.
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Borre's van Amerongen. Bezitten Bergestein. VII, bl. 117. - Het kasteel van
Amerongen. bl. 128. - Heeren van Zeijst. VI, bl. 118. - van Kersbergen. bl. 125.
- Dirk Borre van A. en zijn geslacht. Eigenaar van Sandenburg. VII, bl. 92.
Borselen. Het dorp en de vroegere heerlijkheid. VII, bl. 401.
Borselen's bezitten het kasteel te Geldermalsen. VII, bl. 443.
Bosch van Amerongen. VII, bl. 126. - Beekbergerbosch, VII, bl. 59. - Van
Beekhuizen. VII, bl. 48. - Van Dalheim. VI, bl. 23-25. - Van de Gelder. VI, bl.
298. - Bij Gorssel. VII, bl. 208. - Van den Hondsberg. VII, bl. 184-187. Jonkersbosch. VI, bl. 203. - Van Joppe. VII, bl. 211-213. - Van Kraaijbeek. VI,
bl. 136, 137. - Van Maurick VI, bl. 172. - Bij Oost-Voorne. VII, bl. 330. - Het
Onzalige Bosch. VII, bl. 58-61. - Bij Op- en Neer-Andel. VII, bl. 451. - Van 't
Ravenhorst. VII, bl. 329. - Van Sandenburg. VII, bl. 91.
Boschlust bij Neerbosch. VI, bl. 192.
Boschoord te Langweer. VI, bl. 374, 377.
Boschwijk bij Driebergen. VI, bl. 143.
Boschwijk bij Vucht. VI, bl. 173.
Boskamp. Havezathe bij Olst en buurschap. VI, bl. 307, 308.
Botland. Adriana van B. Abdis van Rijnsburg. VI, bl. 245.
Boudewijn (Graaf). Stuk van B. in het archief van Aardenburg. VII, bl. 388.
Boukens kerkhof bij Herpt. VII, bl. 443.
Bouricius te Oudeschoot. VI, bl. 348.
Boxbergen. De Havezathe. VI, bl. 309.
Boxtel. Het dorp en zijn kerken. VI, bl. 175, 176. - Vroeger klooster. bl. 176. Het kasteel, zie: Stapelen. - Geschiedenis en Heeren van B. bl. 177.
Braakman (De). VII, bl. 336, 396, 397.
Brabant. Heer van Vroenhoven en van een deel van Maastricht. VI, bl. 84. Strijd met Holland over het land van Heusden. VII, bl. 426, 442.
Brabantsche wagen (De) te Wijhe. VI, bl. 294, 302.
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Brakel (van). Het geslacht. VII, bl. 450.
Brakell. De baronnen van B. Heeren van Vredenstein. VII, bl. 141.
Breauté en Lekkerbeetjen. Veldslag op de Vughtsche heide. VI, bl. 167, 179.
Breda. De heerlijkheid. Splitsing in 1287. VII, bl. 349. - Elisabeth van B. bl.
347. - De familie van B. bl. 460.
Brederode's bezitten Durendaal. VII, bl. 183, 194. - Gijsbrecht van B. (De elect)
herstelt Jacob van Gaesbeek in zijn goederen. bl. 112. - Jan van B. Strijd met
Gaesbeek over het bezit van Duurstede. bl. 111, 112. - Reinout van B. op het
kasteel van Wijk bij Duurstede gevangen. bl. 107. - Walraven, bastaardzoon
van Reinoud. Ontvluchting bl. 107. - Willem van B. had rechten op Steijn. VI,
bl. 38.
Bredevoort. Het stadje. VII, bl. 228, 259. - Het voormalige slot van B. bl. 260.
- Geschiedenis en Heeren van de plaats en het slot. bl. 231, 260-265, 294. Kerken te B. bl. 264. - De vrijstoel van B. bl. 265, 268. - Johan en Herman van
B. bl. 261.
Bredevoort De heerlijkheid. Geschiedenis, VII, bl. 225, 230, 232, 234.
Breiten furt. VII, bl. 261.
Breskens. Het dorp en zijn verleden. VII, bl. 369-371. - De heerlijkheid. bl. 370.
Breul (De). Landgoed onder Zeijst. Vl, bl. 130. - Ambachtsheerlijkheid. bl. 155.
Brielle of den Briel. Beschrijving van de stad en haar voornaamste gebouwen.
Geschiedkundige herinneringen. Voormalige kloosters. VII. bl. 316-325.
Brielsch Nieuwland. Wapenschild. VII. bl. 315.
Brigittenklooster (Voormalig) te Brielle. VII, bl. 320.
Brinckerinck (Johannes). VI, bl. 314.
Brinkheurne. De buurschap. VII, bl. 247.
Broedergemeente of Hernhutter-gemeente te Zeijst. Gebouwen en geschiedenis.
VI, bl. 120-122.
Broekbergen. Landgoed bij Driebergen. VI, bl. 141. - Thans klooster. VII, bl.
87.
Broeke. Het ambacht, Door de zee verzwolgen. VII, bl 359.
Broekhin. Het gehucht. VI, bl. 21.
Broekhoven. Foy van B. Heer van Abtspoel. VI, bl. 251.
Broekhuizen. Het Huis. VII, bl. 131.
Broekhuyzen. Johan, Heer van B. en Waardenburg, brengt Ammerzode in zijn
geslocht. VII, bl. 423, 429.
Bronbeek. Het Koloniaal Militair Invalidenhuis op B. Beschrijving van de
inrichting en de merkwaardigheden in het gebouw. VII, bl. 10-14.
Bronckhorsten bezitten Hulsen. VI, bl. 199. - Den Hatertschen toren. bl. 201. Dirk van B. koopt de baronie Steijn. bl. 38. - Herman van B. en zijne zoons
Willem, Karel, Dirk en Gijsbert. bl. 38. - Maximiliaan van B., baron van Steijn.
bl. 39.
Brongerga. VI, bl. 352.
Bronkhorst-Batenburg (De bannerheeren van). Eigenaars van Anholt. VII, bl.
275. - Dirk van B., Heer van Anholt en Baer. bl. 275. - Gijsbert van B. huwt
Margaretha van Gemen. bl. 275. - Herman van B. Heer van Anholt. bl. 275. Jacob van B. Heer van Batenburg en Anholt. bl. 275. - Jacob van B. zoon van
Dirk bl. 275, 294.
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Broodelooze. VII, bl. 363.
Brugge. De burgt en het Vrije van B. VII, bl. 379.
Bruijn (De). De familie bezit Hulsen. VI, bl. 199.
Brunswijk. Joachim Ernst, hertog van Brunswijk. Bewoont Steijn. VI, bl. 39.
Bruoche. De renthoeve. VII, bl. 45.
Budde (H.). Bezit Roobrugge. VI, bl. 317.
Buitenzorg te Doorn. VI, bl. 151.
Buren. Omtrek. VII, bl. 157. - Het kasteelbosch. bl. 158. - Overblijfselen,
geschiedenis en eigenaars van het slot. bl. 158 - 162. - Het stadje en zijne
gebouwen (Het Weeshuis). bl. 162-166. - Geschiedenis van de heerlijkheid en
het graafschap en Heeren van B. bl. 141, 161, 162. - De graven van B. leenheeren
van het Huis te Doorn. VI, bl. 150. - Alard van B. VII, bl. 147, 155. - Anna van
B. bl. 160. - Heer Otto van B. bl. 161. - Willem van B. met Beusichem beleend.
bl. 155. Uit Buren verdreven. bl. 160.
Burmania. Gemme B. VI, bl. 328. - Barmania-alleé in het Onzalige bosch. VII,
bl. 53.
Buurmalsen en zijn kerk. VI, bl. 227; VII, bl. 157, 432.
Byland. De graaf van B. op Loevestein gevangen. VII, bl. 459.

C.
Cadsant (van). Het geslacht. VII, bl. 376.
Cadzand. Het tegenwoordige dorp. VII, bl. 375. - Het land van Cadzand.
Geschiedenis. bl. 375, 376. - Het hof van C. bl. 376.
Caestert. Het slot. VI, bl. 86, 89.
Cammingha. Het geslacht bezit Wiardastate. VI, bl. 333: - Ruurd Carel van C.
bl. 333. Zijn weduwe huwt baron van Glockman. bl. 333. Haar grafstede. bl.
335.
Campen. Maria of Milla van C. Sticht Coudewater. VII, bl. 339.
Camstra. Wijtze Rienks van C. Grafzerk in de kerk te Wirdum. VI, bl. 335.
Capellen (Joan Derk van der). Bezit Anhem. VI, bl. 294.
Capellen van Berkenwoude (Godard Alexander Gerard Philip, baron van der),
bewoner van Vollenhoven. Lotgevallen. VI, bl. 113, 114, 153.
Carolinenberg (De) bij het Onzalige Bosch. VII, bl. 61.
Cartils. Het kasteel en de heerlijkheid. VI, bl. 64.
Carvo. VII, bl. 140.
Catharinaklooster (St.) (Voormalig) te Brielle. VII, bl. 320.
Catharinenberg. Voormalig klooster te Oisterwijk. VII, bl. 182, 189.
Cats. Priester Hendrik van C. sticht een hospitaal te Brielle. VII, bl. 318, 321.
Cats (Jacob) herdijkt het land van Groede en begiftigt de kerk aldaar. VII, bl.
372, 373, 394. - De Catsbank in de kerk te Groede. bl. 373. - Portret op
Nederhemert. bl. 435.
Cerclair (De baron de) koopt Horn. VI, bl. 31.
Charolois. De graaf van C. Heer van Putten. VII, bl. 311.
Citio te Doorn. VI, bl. 146.
Clarissenklooster (Voormalig) te Boxtel. VI, bl. 176. - Te Brielle. Lotgevallen
en tegenwoordige bestemming der gebouwen. VII, bl. 324.
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Cleve. Rechten van C. op het Rijkswald. VI, bl. 310. - Nergena, zetel der
Cleefsche waldgraven. bl. 210. - Cleve's graven, leenheeren van het land van
Altena. VII, bl. 449, 450. - Van Heusden. bl. 426, 441, 442. - Boudewijn van
C. Heer van Heusden. bl. 441. - Dirk van C. huwt de dochter van Floris III. VI,
bl. 275. - Ermgard van C. huwt Gerard van Hornes. bl. 224. - Filips van C. VII,
bl. 381. - Robbert van C. Heer van Heusden. bl. 441.
Cloese (De). Buiten bij Wijhe. VI, bl. 303.
Clooster tot Reebrugge. Roelof van den C. VI, bl. 317.
Cock (de). Edelen uit het geslacht bezitten de heerlijkheid Hemert. VII, bl. 436.
Coehoorn (Menno van). Jeugd op het Hooghuis. VI, bl. 341. Graftombe in de
kerk te Wijckel. bl. 380. - Hendrik Casimir, baron van C. Gedenkteeken in de
kerk te Wijckel. bl. 381.
Coelenberg. Naam van het buitengoed het Klooster. VI, bl. 104. - Vroeger
adellijk huis en heerlijkheid van dien naam. bl. 104.
Coenraad II (Koning) schenkt hoeven te Ellecom aan Werner. VII, bl. 62.
Coevordens (De van) bezitten Oud-Rande. VI, bl. 316. - Scherpenzeel. bl. 304.
- Coevorden van Scherpenzeel. Assueer van C. bl. 319. - Jan van C. bezit de
Haere. bl. 319.
Committimus. VII, bl. 367.
Cost (De Heer W.H.) koopt Oud-Rande en Roobrugge. VI, bl. 316, 317.
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Coster (Johan). VII, bl. 9.
Coudewater. Het Brigittenklooster. Overlevering en lotgevallen. VII, bl. 339.
- Het krankzinningengesticht. bl. 340.
Coultre (le). De familie. VI, bl. 201.
Coulster. IJsbrand van der C. VI, bl. 249.
Coxijde. Door de zee verzwolgen. VII, bl. 390. - Het Coxysche Gat. bl. 390.
Crabeke. Het leen. VII, bl. 376.
Cranendonck. Willem van C. houdt Hedel in leen. VII, bl. 416. - Dirk van C.
Smalheer van Hedel. bl. 416, 417. - Ermgard van C. bl. 417.
Crevecoeur. Het fort. VII, bl. 415.
Cromstrom's. Eigenaars van Kerkhoven. VII, bl. 193. - Van de Nemerlaer. bl.
194.
Cruesink (Cornelis). Onderkastelein van Teijlingen. VI, bl. 264.
Crypt in de abdij van Kloosterrade. VI, bl. 75.
Culemborg. De heerlijkheid. VII, bl. 141. - Het geslacht. Geschiedenis. bl. 145.
- Leden van het geslacht, Heeren van Zeijst. VI, bl. 118. - Elizabeth van
Culemborg met A. van Lalaing gehuwd. VII, bl. 145. Stichtingen te Kuilenburg.
bl. 148, 151. - Heer Gerard van C. (1377) bl. 144, 147. - Gerard (1480) bl. 150.
- Heer Huibert, 3de Heer van Kuilenburg. (1271.) bl. 143. - Heer Huibert van
C. (1421) en zijn broeder Jan bl. 149. - Heer Jan of Johan van C. (1350) bl. 144,
147. - Jasper van C. bl. 145, 150. - Zweder van C. bl. 145, 147.
Cuyretorff, Kanunnik van St. Jan. Dood. VII, bl. 110.

D.
Daalhuizen. VII, bl. 6, 15. - Door G. van Hasselt bewoond. bl. 15, 16.
Daam. Hopman D., de Watergeus. VI, bl. 364.
Daendels neemt Heusden in. VII, bl. 443.
Dalheim en zijn bosch. VI, bl. 23 - 25.
Dalhout. Naam van Daalhuizen. VII, bl. 15.
Damme (van). De Generaal. Sluit den mond der Eede. VII, bl. 385. - Bedijkt
het Coxysche Gat. bl. 391.
Darthuizen. De hofstad. VII, bl. 118.
Darthuizerberg. VI, bl. 148; VII, bl. 131.
David van Bourgondië, bisschop van Utrecht. Verdiensten ten opzichte van het
kasteel Duurstede en de stad Wijk bij D. VII, bl. 109. - Sticht een deel der kerk
te Wijk bij D. bl. 113.
Dedem van de Gelder. Coenraad Willem baron van D. Als veldoverste. VI, bl.
296. - Graftombe in Wijhe's kerk. bl. 296. - De kanonnen hem door Marlborough
geschonken. bl. 300. - Graaf F.G. van D. bl. 300. - Johanna Philippina van D.
bl. 300.
Dekama. Pieter van D. VI, bl. 343. - Dekamastate. bl. 328.
Delen. Het gehucht en zijn omtrek. VII, bl. 37, 39. - De opgravingen in de heide
bij D. (de urnen). bl. 33-37. - Onderzoek der urnen. bl. 39-41.
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Den op Nederhemert. VII, bl. 437.
Dennenburg. Landgoed bij Driebergen. VI, bl. 141; VII, bl. 87.
Deurvorst. VII, bl. 284.
Deutichem (van). Het geslacht bezit Oud-Rande. VI, bl. 316.
Dever. De toren-ruïne van D. VI, bl. 270-272. - Het vroegere huis en zijn
eigenaars. bl. 272, 273, 397. - Het geslacht. Zie: Ever.
Diderik Gerbrandsz. van Beusichem. VII, bl. 154.
Diepenveen. Het dorpje. VI, bl. 313, 314. - De kerk. Het vroegere klooster en
zijn lotgevallen. bl. 314, 315. - Landgoederen. bl. 316-319.
Diepholt. Rudolf van D. bezit Duurstede. VII, bl. 112.
Dieren. Geschiedenis. VII, bl. 62.
Dingshof (De). Oude havazathe bij Olst. VI, bl. 308.
Dinxperlo. VII, bl. 273.
Dirk II (Graaf) sticht een kapel en een jagtslot te Rijnsburg. VI, bl. 241.
Djoebang. Buiten bij Zoelen. VII, bl. 169, 171.
Doelen van de oude schutters van den voetboog van St. Joris te Heusden. VII,
bl. 446.
Does van Noordwijk (De Heeren van der). Eigenaars van Bergestein. VII, bl.
117. - Van Nederhemert. bl. 435, 439. - Janus Douza. bl. 117. - Dirk van der
D. en zijn zoon Jan. bl. 118.
Dohna (De gravin van) bezit het Huis te Zeijst. VI, bl. 124.
Domaniale kolenmijnen (De) te Kerkrade. Geschiedenis van haar exploitatie
en beschrijving der mijnen. VI, bl. 66, 68-73.
Dommel (De). VI, bl. 168, 175.
Dompselaar. VII, bl. 91.
Doniawerstal. VI, bl. 374.
Donjon (De) te Wijk bij Duurstede. VII, bl. 104.
Doodkist (Steenen). Van de abdij van Oostbroek afkomstig. VI, bl. 112.
Doopsgezinde (Vlaamsch) gemeente en kerk te Aardenburg. VII, bl. 389. - Te
Nieuwvliet. bl. 373, 374.
Doorn. Omtrek en buitenplaatsen. VI, bl. 145-147, 148-152. - Het dorp en de
kerk. bl. 147, 148. - Weg naar Maarn. bl. 151. - Het Huis te Doorn. Beschrijving
en geschiedenis. bl. 146, 149, 150, 156.
Doornenburg. Het kasteel. VI, bl. 232.
Doorninck (van). Het geslacht. VI, bl. 313. - Mr J.S. van D. bl. 313.
Dopf (Baron Daniel Wolf von), gouverneur van Maastricht. Heer van
Neer-Canne. VI, bl. 86, 87.
Dorestat. VII, bl. 96-99.
Dorth. De heerlijkheid en het vroegere kasteel Dorth. Gesch. en Heeren. VII,
bl. 213-217. - Het tegenwoordige huis. bl. 217. - De hof te Dorth (Hoeve). bl.
214, 216. - Wegen van D. naar Bathmen, Laren, Lochem. bl. 218.
Dorth (van). Het geslacht. VII, bl. 216, 217. - Grafkelder. bl. 222. - Heer Dirk
van Durrethe. bl. 216. - Derick van D. bl. 222. - Hendrik van Dorrete. bl. 217.
- Zeno van Dorth en zijn zoon Zeno. bl. 216. - Leden van het geslacht, Heeren
van Rozendaal. bl. 21. - Derk van D. herbouwt Rozendaal. bl. 28. - De freule
van D. in 1799 te Winterswijk gefusilleerd. bl. 232-234.
Dortherhoek. De buurschap. VII, bl. 219.
Douma (Epo). Eigenaar van Abbingastate. VI, bl. 328.
Douwmastate te Langweer. VI, bl. 377.
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Douza (Janus). Zie: Does.
Doys. Het geslacht. Bezit Oud-Rande. VI, bl. 316.
Driebergen. Het dorp en zijn buitens aan den weg naar Doorn. VI, bl. 139-143.
Driebergen (van). Het geslacht. Bezit Lievendaal. VII, bl. 118.
Drinkuitsmastate te Goutum. VI, bl. 333.
Drongelen. Het geslacht. VII, bl. 442.
Dubbelhoven te Lisse. VI, bl. 276.
Duinen (ter). Het huis van de abdij, te Hulst. VII, bl. 409.
Duinzigt. Vroeger paleis, thans klooster te Oegstgeest. VI, bl. 247.
Duitsche Orde. Zionsburg een kommanderij der Orde. VI, bl. 164. Kommanderij te Dieren. VII, bl. 62.
Duiveland. VII, bl. 297.
Duivelsberg (De). VI, bl. 220, 221, 225.
Duivenvoorde's Heeren van Warmond. VI, bl. 257. - Johan van D. herbouwt
het huis te Warmond. bl. 256. - Johan van D. Mede ontginner van het
Keukenduin van Teijlingen. bl. 280.
Dukenburg (De). Het vroegere slot en heerenhuis. VI, bl. 196.
Dulken (Matthijs van) bewoont den Plekenpol. VII, bl. 235.
Dumbar (Mr. G.) bewoont Wijnbergen. VI, bl. 313.
Durby (Catharina de), wed. van Heer Albrecht van Voorne, ontvangt Teijlingen.
VI, bl. 261; VII, bl. 318.
Durendaal. Voormalig landgoed bij Oisterwijk. VII, bl. 183, 189, 194, 196.
Durrethe en Durth. Zie: Dorth (Het geslacht).
Duurstede. Het kasteel. Zie: Wijk bij Duurstede.
Duymaer van Twist. Buitenverblijf te Diepenveen. VI, bl. 318.

E.
Echteld. Weg van Zoelen naar E. VII, bl. 169. - Het dorp. bl. 169. - Het kasteel
en de kerk bl. 169, 170. - Heeren van E. bl. 170, 171, 301. - Rudolphus de
Echtelte en zijn geslacht. bl. 170.
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Echten (J. baron van). Heer van Kerkhoven. VII, bl. 193.
Eck van Pantaleon. Het geslacht bezit Lievendaal. VII, bl. 118.
Eden. Jacomina van E. Portret op Hardenbroek. VII, bl. 83.
Eduard I, van Engeland, begunstigt Brielle. VII, bl. 318.
Eede (De). De rivier. VII, bl. 385.
Eendragt (De). De rivier. VII, bl. 363.
Egelmeer. VII, bl. 126.
Egmond. Anna van E., weduwe van Johan van Horn. VI, bl. 31, 96. - Frederik
van E., 1ste graaf van Buren. VII, bl. 160, 161. - Floris van E. graaf van Buren.
bl. 160. - Maximiliaan van E. van Buren. bl. 160. - Sabina van E. verkoopt Horn.
VI, bl. 31. - Willem van E. koopt Vredenstein. (1454). VII, bl. 140.
Eik op Roerdink. VII, bl. 242.
Eikenhof onder Zeijst. VI, bl. 130.
Eikenhorst bij Boxtel. VI, bl. 175.
Eikenstein te Wijk. VII, bl. 448.
Eijs. VI, bl. 67.
Elidione Villa. VI, bl. 44.
Eligius kerk (St.) (Voormalige) te Oostburg. VII, bl. 393.
Elisabethsklooster (St.) te Rugge. De kapel en de put. VII, bl. 326, 332, 333. Moord in de kloosterschuur. bl. 332.
Ellecom. Het dorp en zijn kerkje. VII, bl. 62, 63.
Ellewoutsdijk en zijn toren. VII, bl. 402.
Elsbroek. Voormalig buiten bij Hillegom. VI, bl. 284.
Elshout. Het geslacht. VII, bl. 442.
Elsloo. Het dorp. VI, bl. 42, 46. - Het kasteel E. bl. 43.- De oude burgt der
Heeren van E. bl. 43. - Oude namen, geschiedenis en volksverhalen van E. bl.
44, 45, 96.
Elterberg (De). VI, bl. 207.
Elyzeesche dal (Het). VI, bl. 228.
Eminga. Het geslacht bezit Wiarda-state. VI, bl. 333. - Sixtus van E. en Rienk
van Galama bouwen Wiardastate. bl. 329. - Sicke van E. bl. 330. - Tjepke
Tiberius van E. bl. 330, 331.
Endegeest. Beschrijving van het park en het huis. VI, bl. 236-239. - Jacob van
E. bl. 237.
Engbergen. Het landgoed. VII, bl. 281.
Engelen. VII, bl. 425, 426, 427.
Engelrode. Het kasteel. VII, bl. 155, 175.
Enschot. VII, bl. 177.
Erbach. Louise Anna, gravin wed. van E. Gravin van Kuilenburg. VII, bl. 146,
151.
Erichem. VII, bl. 166.
Erikshem. VI, bl. 293.
Ernst Casimir te Hintham gelegerd. VII, bl. 339.
Essen. De abdij van E. bezit Ahnem. VI, bl. 294.
Etten. VII, bl. 285.
Evangelisch Luthersche gemeente en kerk te Groede. VII, bl. 373.
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Ever. Gherit E. of de E. VI, bl. 272. - Heer Gerritszoon en Gerrit die E. bl. 272.
- Reijnier Dever. bl. 272, 397.
Ewouts- en Elisabeths-gasthuis te Wijk bij Duurstede. Inrichting, portretten,
stichter. VII, bl. 115, 116.
Eynatten. Het geslacht bezit Neuborg. VI, bl. 61. - Frans van E. sluit met Spanje's
koning een accoord over de heerlijkheid Neuborg. bl. 61.
Eysbeek (De). VI, bl. 59.
Eysinga. Bosschen der familie in Doniawerstal. VI, bl. 374.

F.
Familieportretten. Zie: Portretten.
Fehtna. VII, bl. 96.
Filips van Bourgondië (Graaf van Vlaanderen) en Sluis. VII, bl. 381.
Filips van Bourgondië (Bisschop van Utrecht) en het kasteel Duurstede. VII,
bl. 108, 109, 113, 117.
Filips de schoone op Rozendaal (1505) VII, bl. 20. - Heer van Voorne. bl. 298.
Filips Willem van Oranje Nassau. Geboorteplaats. VII, bl. 160. - Heer van
Beverweerd. bl. 171.
Filosofendal. VI, bl. 220, 221, 225.
Flodorf. De graven van F. bezitten het Huis te Dorth. VII, bl. 217, 224.
Floris I (Graaf) bouwt de Lanksmeersche poort te Kuilenburg. VII, bl. 147. Plaats van zijn moord. bl. 440.
Floris V schenkt Teylingen aan Cath. de Durby. VI, bl. 261. - Schenkt tolvrijheid
aan Brielle. VII, bl. 318. - Leenheer van Heusden. bl. 442.
Floris van Jutfaas, domproost te Utrecht, sticht het Huis te Doorn. VI, bl. 150,
156.
Floris Radewijns. VI, bl. 291.
Folcundus (Graaf) en Bessela schenken Bern aan den abt van Marienweerd.
VII, bl. 438.
Folpert (Heer). VI, bl. 267.
Forten bij den Bosch. VI, bl. 167. - Bij Utrecht. bl. 101.
Franco (De priester) sticht een klooster. VII, bl. 261, 293.
Frank van Borselen. Heer van Voorne. VII, bl. 298.
Franciscanessen klooster te Oosterwijk. VII, bl. 182.
Fransche berg (De) bij Delen. VII, bl. 38.
Franschen onder La Fosse steken het kasteel van Amerongen in brand. VII, bl.
120, 124. - Te Ammerzode (1672). bl. 424. - Te Bokhoven (1794). bl. 427. Te Buren (1672) bl. 162. - Fransche soldaten op Duurstede (1672) bl. 111. - Op
Rozendaal (1812) bl. 30.
Frederik van Baden (Bisschop) koopt het kasteel Duurstede. VII, bl. 109.
Frederik van Blankenheim (Bisschop) verovert Duurstede op J. van Brederode.
VII, bl. 112.
Frederik Hendrik (Prins). Beleg van Maastricht. VI, bl. 83. - Herbouwt het slot
te Buren. VII, bl. 159. - Koopt en herbouwt Zuilestein. bl. 129. - Prins Frederik
Hendrik en Amalia van Solms. Lusthuizen door hen en hun kinderen gebouwd.
VI, bl. 344.

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7

Frederik Wilhelm I van Pruisen op Middachten. VII, bl. 27.
Friesburg. Het slot. VI, bl. 354.
Friesheim. Johan Th. baron van F. Garftombe te Heusden. VII, bl. 446.
Friesland. Reisgelegenheden in F. VI, bl. 322. - De Friesche boer. bl. 342.

G.
Gaasterland (Het). VI, bl. 365.
Gaesbeek. Jacob van G. Strijd om het bezit van Duurstede. Afstand van Wijk
bij Duurstede aan den bisschop. VII, bl. 100, 112. - Van Putten en Strijen aan
hertog Filips. bl. 311. - Jenne van G. huwt Zw. van Abcoude. bl. 310, 334. Oda van G. huwt Jan van Polanen. bl. 334. - Zweder van G. bl. 135.
Galama. Stins der G. te Rijs. VI, bl. 390. - Rienk van G. bl. 329.
Gasthuis te Aardenburg. VII, bl. 389. - Te Wijk bij Duurstede. bl. 115. - Te
Zwichem. VI, bl. 335.
Gaveren. Rozo van G. Heer van Breda. VII, bl. 349.
Geelink (Scholte). De hoeve. VII, bl. 247.
Geert Groote. VI, bl. 291; VII, bl. 8.
Geertruida (St.), dochter van Pepijn, sticht een kapel te Bergen op Zoom. VII,
bl. 350. - Kerk aldaar haar gewijd. bl. 354.
Geertruiputje (St.) te Bergen op Zoom. VII, bl. 358.
Geervliet. De tol te G. VII, bl. 309. - Het dorp G. als hoofdplaats van Putten.
bl. 310, 312. - De kerk en haar tombe. bl. 311. - Raadhuis. bl. 313.
Geervliet. De Heeren van G. bezitten met die van Heenvliet den tol aldaar. VII,
bl. 308.
Gekkenbergje (Het). VI, bl. 226.
Gelder (De). De havezathe bij Wijhe. Het bosch en het Heerenhuis. VI, bl. 298,
299. - Eigenaars. bl. 299, 300. - Havezathen onder de Gelder behoorende. bl.
300.
Gelderland's Staten naasten Hedel. VII, bl. 417.
Geldermalsen en zijn voormalige kasteelen. VII, bl. 413, 432.
Gelderschen. Bedreigen Heusden. VII, bl. 443. - Verrassen Woudrichem. bl.
452.
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Gelre's graaf bezit Rijuwijk. VI, bl. 155. - Het Rijkswald. bl. 210. - Leenheer
van Ammerzode. VII, bl. 426. - Van Hedel. bl. 416.
Gemeentehuis. Zie: Raadhuis.
Gemen. Het geslacht. VII, bl. 252. - Herman van G. Heer van Anholt en zijne
dochter Margaretha. bl. 275.
Genderingen. VII, bl. 280.
Gendt. Willem Josef van G. VII, bl. 83.
Génestet (De). Grafmonument te Rozendaal. VII, bl. 32.
Gent. Het dorp. VI, bl. 232.
Geschildərde ramen in de kerk te Oostvoorne. VII, bl. 329.
Geule (De) bij Wijlré. VI, bl. 56, 58.
Geulle (Het dorp). VI, bl. 47.
Gevaerts. De familie bezit Geervliet. VII, bl. 309.
Gvvangenis op Rozendaal. VII, bl. 26, 27.
Gevengenpoort (De) te Bergen op Zoom. VII, bl. 356.
Gevelsteenen (Oude) te Brielle. VII, bl. 321, 322. - Te Heusden. bl. 444. - Gevels
en gevelsteenen te Woudrichem. bl. 453.
Geverik. VI, bl. 47.
Gevers van Endegeest (Jhr. Mr. D.T.) herstelt Endegeest. VI, bl. 238. Grafgesteente te Oegstgeest. bl. 247.
Ghistelles. VII, bl. 384. - Joost van G. Heer van Axel. bl. 405.
Giessen. Het dorp. VII, bl. 451.
Giessen (van). Het geslacht. VII, bl. 450.
Gildebrug (De) te Utrecht. VI, bl. 100.
Gillebroek. Landgoed bij Beek. VI, bl. 47
Glasenap. Naam van Holtmuhle. VI, bl. 9. - De baron van G. in het midden der
18de eeuw. bl. 94.
Glimes (De). Het geslacht. VII, bl. 351. - Antonius de G. eerste markgraaf van
Bergen op Zoom. bl. 351. - Jan de G. of Jan met de lippen, Heer van B. bl. 353.
- Jan de G. 2de markgraaf van B. bl. 351.
Glind. Reinarda van de G. huwt G.C.D. van Hardenbroek. VII, bl. 81.
Glockman (Baron van). Bewoont Wiardastate. Overlevering en graf. VI. bl.
333.
Godebald, bisschop van Utrecht, te Oostbroek. VI, bl. 111.
Godfried, zoon van Harold den Deen, als beheerscher van Dorestat. VII, bl. 99.
Godin. Heerenhuis der familie bij de Bilt. VI, bl. 112.
Goedenraad. Het kasteel. VI, bl. 67.
Goltstein. Remier van G. draagt het Huis te Doorn aan den graaf van Buren op.
VI, bl. 150.
Gorssel. VII, bl. 200, 209.
Gorsselsche Heide (De). VII, bl. 210.
Goutum. VI, bl. 325, 328. - Voormalige Staten. bl. 329-333.
Graatheide. VI, bl. 45.
Graes (van). De familie bezit den Plekenpol. VII, bl. 235.
Graf heuvels bij Leersum. VII, bl. 136. - Bij Heer. VI, bl. 93.
Graftombes in de kerk te Bergen op Zoom. VII, bl. 355. - In de kerk te
Bokhoven. bl. 428. - Op het terrein der abdij van Bern. bl. 437. - In de kerk te
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te Heusden. bl. 446. - In de kerk te Echteld. bl. 170. - Graftombe van N. van
Putten en A. van Strijen in Geervliet's kerk. bl. 311, 312. - Van Mevr. A.C. van
der Dussen in de kerk te Kuilenburg. bl. 150. - Te Oegstgeest. VI. bl. 247. - Te
Rijsenburg. bl. 134. - Van Menno van Coehoorn in de kerk te Wijckel. bl. 380.
- Graftomben in Wijhe's kerk. bl. 296, 297.
Grafwegen. Het gehucht. VI, bl. 208.
Grafzerken op het terrein der abdij van Bern. VII, bl. 438. - Van Matthijs Witte
in de kerk te Brielle. bl. 323. - Van baron van Brienen van de Lathmer in
Echteld's kerk. bl. 170. - Van C.A.F. Bentinck in de kerk te Ellecom. bl. 62. Van J. Fabri in de kerk te Geervliet. bl. 311 - Grafzerken in de kerk te Heusden.
bl. 446. - In de kerk te Hulst. bl. 408. - In de kerk van Kloosterrade. VI, bl. 74.
- In de kerk te Lisse. bl. 275. - Op Munnikhuizen. VII, bl. 8 - In de kerk van
Nederhemert. bl. 439, 440. - In de kerk te Neerlangbroek. bl. 77. - In de kerk
te Rijnsburg. VI, bl. 244. - In de kerk te Rijswijk. VII, bl. 173. - Grafzerk op
het kerkhof te Sondel. VI, bl. 385. - In de kerk te Tholen. VII, bl. 365. - Te Velp.
bl. 44. - Te Wirdum. VI, bl. 335. - Grafzerken in de kerk te Wijk bij Duurstede.
VII, bl. 114. - Grafsteen in de kerk te Warmond. VI, bl. 255.
Grauwert (Berndt). Eigenaar van Hinderstein. VII, bl. 88.
Gravendeel. Het klooster. VI, bl. 211.
Greunerei (De). Zie: Grunerie.
Grevestein. De burgt. VII, bl. 376.
Grevenbouck. Floris van G. Heer van Bokhoven. VII, bl. 463. - Josina van G.
bl, 463.
Groede. Het land van G. Overstroomingen. VII, bl. 372. - Het dorp en zijn kerk.
bl. 372-374.
Groeff. Hendrik de G. bezit Biljoeu. VII, bl. 45.
Groenestein. De poort van G. en het voormalige kasteel. VII, bl. 93. - Het
geslacht G. bl. 93.
Groesbeek. Het dorp. VI, bl. 206, 207. - Vergezigten bij G. bl. 207. - Johan,
Heer van G., bezit Beek. bl. 224.
Grol. VII, bl. 228.
Groot-Speijk te Oisterwijk. VII, bl. 187.
Grovestins bij Hardegarijp. VI, bl. 340.
Grubbe tot Mennigeshave (Herman Johan). VI, bl. 299.
Grunerie. Huis te Oestgeest. VI, bl. 110, 247.
Gulp (De). VI, bl. 59.
Gulpen. Het dorp. VI, bl. 58, 59. - Het kasteel te G. Zie: Neuborg. - Veldslagen
bij G. voorkomen. bl. 61.
Gulpenberg (De). VI, bl. 59.

H.
Haar (De). Gehucht bij Winterswijk. VII, bl. 243.
Haar (Bernard ter) te Rozendaal begraven, VII, bl. 32.
Haaren (Brabant). VII, bl. 177, 180.
Habets (Pastoor J.). VI, bl. 81.
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Haere (De). Havezathe te Diepenveen. VI, bl. 311. - Huis en park. bl. 318. Geschiedenis. bl. 319. - Vranken ter Haer. bl. 319.
Haersolte's bezitten Hoenlo. VI, bl. 311. - Willem van H. komt met zijn gezin
om bij de vernieling van den burgt te Bredevoort. VII, bl. 263.
Haf (Het groote). VII, bl. 391, 393.
Hagenvoorde. Havezathe. VI, bl. 297.
Hajo. Edelman uit Wolvega. VI, bl. 355.
Haldirat. VII, bl. 435.
Halewijn (Simon van). Op Loevestein. VII, bl. 458.
Halsteren. VII, bl. 362, 363.
Hamaritha en Hamarithi. VII, bl. 435.
Hamerthe. De kerk te H. en de hof. VII, bl. 436.
Hardenbroek. Het kasteel. Eigenaars. VII, bl. 79, 84, 132. - Beschrijving van
H. en de veranderingen, die het onderging, portretten en archief. bl. 79-83. - De
oude kapel van H. bl. 87.
Hardenbroek (De baronnen van). Portretten op het kasteel. VII, bl. 81-83. Carel Philip van H. bl. 82. - Gijsbert VIII van H. en gemalin. (1585). bl. 81. Gijsbert van H. (1658) bl. 82. - Gijsbert Carel Duco van H. en gemalin. bl. 81,
132. - Gijsbert Jan van H., Heer van Groenewoude en Hinderstein. bl. 82. Gijsbert Johan van H. (1789) bl. 82. - Hendrik Gijsbert van H. verkoopt H. bl.
82, 132. - Jan Louis van H. en gemalin. bl. 81. - Joachim van H. bl. 82. - Johan
van H. (1505) bl. 82. - Johan van H. (17de eeuw) huwt F. van Matenesse. bl.
78, 82, 132. - Johan Adolf van H. (1748) en gemalin bl. 81, 84, 132. De
kleinzoon van J.A. neemt den toenaam van d' Aumale aan. bl. 81, 132. - Johan
Adolf vau H. (1860). bl. 82, 132. - Joost van H. bl. 82. - Peter van H. Huwelijk.
bl. 133.
Haren. Adam van H. (Hopman Daam) VI, bl. 364. - Adam Ernst van H. Grietman
van het Bildt. bl. 363. - Duco van H. schenkt een orgel aan Wolvega's kerk. bl.
361, 362, 363. - Jhr. Ernst van H. grietman van West-Stellingwerf. bl. 363. Onno Zwier van H. Lotgevallen. bl. 363, 365. Woont op Meerestein. bl. 381.
Met de Hardenbroeks bevriend. VII, bl. 81. - Willem van H., broeder van O.Z.
Brand van zijn slot.
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VI. bl. 364. - Willem van H., zoon van Ernst. bl. 361, 363. - Willem Anne van
H. zoon van O.Z. bl. 365.
Harf. Anna en Cornelia de H., Vrouwen van Bokhoven. VII, bl. 463.
Harff. Slot te Op-Canne. VI, bl. 88.
Harich. VI, bl. 392. - Opgraving te H. bl. 393.
Harold (De Deen). VII, bl. 99.
Harreveld. De havezathe. VII, bl. 233.
Haskerdijken. VI, bl. 367.
Haskerhorne. VI, bl. 368.
Haskerland. VI, bl. 366.
Haslon (Elsloo). Door Karel de dikke van de Noormannen bevrijd. VI, bl. 44.
Hasselholt gen. Stockheim. Het geslacht bezit het Huis te Hatert. VI, bl. 201.
Hasselt (Mr. Gerard van H.). Zomerverblijf. VII. bl. 6, 15. - Verzameling van
Rom. oudheden. bl. 15. - Gedenkteeken ter eere van Willem II door hem
opgerigt. bl. 16.
Hatert. VI, bl. 200. - Kapel en Kerkhof. bl. 201. - Weezen in 't Huisgezin te H.
bl. 201.
Hatertsche Broek. VI, bl. 200.
Hatertsche Toren (De). Het Huis. VI, bl. 200.
Hatertsche veld. Ontginning. VI, bl. 203.
Hatto en Aladram (De gebrs.) hebben goederen te Beek. VI, bl. 224.
Hautart (van der). Het geslacht. VI, bl. 201.
Havezathen. Zie: Huis.
Haveze. Ridder van Wijk. VII, bl. 135.
Hedel. De wiel bij H. en het dorp. VII, bl. 414, 415. - Geschiedenis van het dorp
en de heerlijkheid. Heeren. bl. 416; 419. - Het oude slot; het munthuis. bl. 417,
418. - Luuolf Heer van H. bl. 135.
Hedikhuizen. VII, bl. 425, 426, 442.
Hedikhuizensche Maas (De). VII, bl. 428.
Hedilli VII, bl. 416.
Heeckeren van Enghuizen. Evert Frederik van H. brengt Beverweerd in zijn
geslacht. VII, bl. 71.
Heeckeren van Suideras (De baron van). Inval in Bredevoort. (1799). VII, bl.
233.
Heeckeren van Ulft. Zie: Ulft.
Heeckerens van Waliën. VII, bl. 253.
Heeckeren van Wassenaar (De baron van). Huis te Dieren. VII, bl. 62.
Heemstede bij Utrecht. Het kasteel. VII, bl. 413.
Heemstede. Gerrit van H. Eigenaar van Teylingen. VI, bl. 261.
Heemstra van Froma en Eibersburen (Mr. B.Th. baron van). Eigenaar van de
Schierstins. VI, bl. 336.
Heenvliet. Kerk, raadhuis, markt, tol en haven. VII, bl. 304, 308, 309. - Het huis
te H. bl. 304. - De ruïne van Ravestein. bl. 305-307. - Heeren van H. bl. 307,
308, 309. - De heer van H. koopt het Olijphantshuis. bl. 303. - Hugo van H.
Eerste Heer van H. bl. 307. - Heer Hugo van H. (1404) sticht een priorij te
Rugge. bl. 332. - Zweder van H. bl. 333.
Heereman. De baron van H. Eigenaar van Dever. VII, bl. 273.
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's Heerenberg. Weg van Winterswijk naar 's H. VII, bl. 257. - Het stadje. bl.
289. - Het kasteel. Beschrijving en Heeren (de graven van Berg). bl. 289-292.
- Herman en Albert van 's H. Markgraven van Bergen op Zoom. bl. 351.
's Heerendijk. Landgoed bij IJselstein. VI, bl. 121.
Heerenveen. Het ontstaan van H. VI, bl. 343, 344. - Onder 3 gemeenten
behoorend. bl. 366.
Heerewegen. Buiten bij Zeijst. VI, bl. 130.
Heerman's bewonen Dever. VI, bl. 273, 397.
Hees. Buitenplaatsen. VI, bl. 190, 191. - Het dorp en zijn kerk. bl. 190. Geschiedenis. bl. 191.
Heesbeen. Het geslacht. VII, bl. 442.
Heeswijk. VII, bl. 338, 438. - Het kasteel te H. Beschrijving van het kasteel met
zijn kunstschatten en oudheden. bl. 341-345. - Het geslacht H. bl. 442.
Heidepark bij Doorn. VI, bl. 142, 143.
Heidewoud in het Oranjewoud. VI, bl. 350.
Heinsberg. VI, bl. 77.
Heloma. Een lid van het geslacht grietman van West-Stellingwerf. VI, bl. 361.
Helomastate te Wolvega. VI, bl. 356, 357.
Helpoort te Maastricht. VI, bl, 79.
Helterkamp (De) te Winterswijk. VII, bl. 235.
Helvoirt. VII, bl. 180.
Hemerithe. VII, bl. 436.
Hemert. Heerlijkheden van dien naam. VII, bl. 435.
Hemerts (van) bezitten den Dingshof. VI, bl. 308. - Den Krijtenberg. bl. 300. Het kasteel van Amerongen. VII, bl. 128. - Nederhemert. bl. 535. - Machteld,
Jan Zeghers dochter van H. Verlijbrief. bl. 426. - Steesken van H. Grafsteen bl.
440. - Snellart van H. bl. 436.
Hemmen. De heer van H. leenheer van Presinkhof. VII, bl. 9.
Hendrik I, Hertog van Brabant, schenkt voorregten aan Oisterwijk. VII, bl. 177,
181.
Hendrik III (Keizer) schenkt Groesbeek aan zijn waldgraaf. VI, bl. 206.
Hendrik IV (De Roomsch-koning) schenkt Biljoen aan St. Pieter te Utrecht,
VII, bl. 45.
Hendrik van Beijeren (Bisschop) in de abdij van Oostbroek. VI, bl. 111. Verblijf en wreedheden op het Kasteel Duurstede. VII, bl. 109, 110.
Hendrik van Nassau neemt Ammerzode. VII, bl. 423. - Op Loevestein. bl. 457.
Hendrik Casimir van Nassau belegert Maastricht. VI, bl. 86, 88.
Heng forden. De havezathe. VI, bl. 309, 311, 319, 320.
Henriette Amalia van Anhalt-Dessau, wed. van Hendrik Casimir II, stadhouder
van Friesland. VI, bl. 345.
Henriette Catharina, dochter van Frederik Hendrik. VI, bl. 34.
Henriette Maria van Engeland. Bezoek op het kasteel Duurstede VII, bl. 110.
Henxelschc beek (De). VII, bl. 252.
Herberg te Asch. VII, bl. 157. - Te Beek in Limburg. VI, bl. 32. - Te Echteld.
VII, bl. 169. - Bij Langweer. VI, bl. 374, 378. - Van J. Mensink op de grenzen.
VII, bl. 255. - Bij Oisterwyk. VII, bl. 187. - In het Oranjewoud. VI, bl. 350,
351. - Bij het Warmonder hek. VI, bl. 253. - Van Weeren te Groesbeek. VI, bl.
206. - Te Wolvega. VI, bl. 357. - Te Wijhe. VI, bl. 294, 302. - Te Zoelen. VII,
bl. 167.
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Herderen. VI, bl. 82.
Heremastate bij Oudeschoot. VI, bl. 349.
Heremastate te Joure. Het huis en de lustplaats. VI, bl. 370, 372, 373.
Heringa Cats (Mr. P.). VI, bl. 352.
Herkhuizen. De boerderij met de put. VII, bl. 51.
Herkingen. VII, bl. 297.
Herlaer's bezitten de heerlijkheden Ammerzode en Poederoyen. VII, bl. 422,
423. - Arnt van H. Heer van Ammersoy. bl. 422. - Van Bokhoven. bl. 462. Dirk en Gerard van H. bl. 422. - Johan van H. Heer van Ameijde. bl. 423. - Jan
van H. bezit Teijlingen. VI, bl. 261.
Herman de Ruijter. Op Loevestein. VII, bl. 457.
Hernen. De heerlijkheid. VI, bl. 301.
Hernhutters te Zeijst. Zie: Broedergemeente.
's Hertogenbosch. VI, bl. 160; VII, bl. 338, 442, 463.
's Hertogenrade. De heerlijkheid. Geschiedenis. VI, bl. 76, 77,
Herwaarden. VII, bl. 427.
Herwijnen. Bruysten van H. kastelein van Loevestein. VII, bl. 456.
Herxen. De havezathe en de buurschap. VI, bl. 293, 320.
Herzogenrath. VI, bl. 76, 77.
Hettinga. De Pikeur. VI, bl. 378.
Heukelom. VI, bl. 82, 84; VII, bl. 177.
Heumen. Heer Arnold van H. verwoest Hees. VI. bl. 191. - Willemina van H.
huwt Gijsbert van Hardenbroek. VII, bl. 81.
Heusden. De stad. Voorkomen, geschiedenis en merkwaardige gebouwen. VII,
bl. 425, 440-447. - Het land van Heusden. Uitgestrektheid, geschiedenis en
Heeren. bl. 426, 441-443. - Jan VII, Heer van H. bl. 442.
Heusden (Catharina van) huwt Jhr. J.F. de Mamuchet. VI, bl. 110.
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Heuven. Het landgoed. VII, bl. 52.
Heym. De familie bezit het slot Maurick. VI, bl. 168, 170.
Heymshuizinge. VI, bl. 170.
Heze. Rudolphus de H. Schepen van Nijmegen. VI, bl. 191.
Hijlckema. Een H. sticht Beuckerswijk. VI, bl. 385.
Hillegom. Binnenweg van Lisse naar H. VI, bl. 281-284. - Het dorp en zijn
omtrek. bl. 284. - Buitenplaatsen en kerken. bl. 285.
Hillenraad. Het kasteel. VI, bl. 14-16. - Vroegere bezitters. bl. 95.
Himmelthal (Het) in het Rijkswald. VI, bl. 211.
Hinderstein. De ridderhofstad. Voorkomen en eigenaars. VII, bl. 88. - Ernst en
Gijsbert van Hijndersteijn. bl. 88. - Willem Suijrmond van H. bl. 88.
Hinlopen (Mr. P.A.) koopt Sterkenburg. VII, bl. 78, 132.
Hintham. VII, bl. 338.
Hoederingen. Zie: Houderinge.
Hoekenburg. Het kasteel te Rijswijk. VII, bl. 173.
Hoemen. De Heer van H. verliest Ammerzode. VII, bl. 423.
Hoen van Cartils. Het geslacht bezit de Spiker te Asselt. VI, bl. 17. - De
heerlijkheid Cartils. bl. 64.
Hoen van der Lip (Casper), Heer van Blijenbeek, maakt aanspraak op Horn.
VI, bl. 31.
Hoenlo. Het landgoed. VI, bl. 307, 308, 310. - Eigenaars bl. 308, 309. - Het
geslacht. Zie: Hunlo.
Hoensbroek's. Heeren van Hillenraad en Swalmen. VI, bl. 15, 95.
Hoëvell (De baron van). Eigenaar van Wijhezigt. VI, bl. 295. - Von Joppe. VII,
bl. 211.
Hoevelick (van). Eigenaar van Nederhage. VII, bl. 47.
Hof. Zie: Huis.
Hof (Het). Buiten te Hillegom. VI, bl. 284. - Eigenaars. bl. 285.
Hof hoorigheid in de heerlijkheid Bredevoort. VII, bl. 239, 240, 293.
Hohenlohe verovert ter Neuzen. VII, bl. 402.
Hohenzollern. Eithel Frederik, prins van H. Markgraaf van Bergen op Zoom.
VII, bl. 351.
Hohenzollern Sigmaringen (De prins van). Graaf van Berg. VII, bl. 291.
Hohorst of de Heilige berg (Het klooster). Met goederen te Vught begiftigd.
VI, bl. 161. - Met de kerk te Hamerthe. VII, bl. 436
Hohoward begiftigt de abdij van Lauresham. VII, bl. 165.
Hol (Het gehucht). VI, bl. 174.
Holberg. De gravin van H. koopt rechten op de heerlijkheid Steijn. VI, bl. 39.
Holland's graven nemen het land van Heusden in bezit. VII, bl. 427, 443. Leenheeren van het land van Altena. bl. 450. - Bezitten Loevestein. bl. 456. Holland's Staten koopen Altena. bl. 450. - Woudrichem. bl. 457.
Holle Deurn. (De). VI, bl. 218.
Holtheurnsche hof (De). VI, bl. 218.
Holtmuhle. Het kasteel. Namen, beschrijving. VI, bl. 9-11, 94.
Holtum. VI, bl. 45.
Hondsberg (De). VII, bl. 181, 184-187.
Honte (De) in de 11de eeuw. VII, bl. 369.
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Hoogbeek en Roijen bij Zeijst. VI, bl. 128, 130.
Hoogenboom (De). Hofstede te Oegstgeest. VI, bl. 248.
Hoogerbeets (Rombout) op Loevestein gevangen. VII, bl. 459.
Hoogstraat (De). Het landgoed. VII, bl. 131.
Hoogstraat (De). Weg bij Wijk bij Duurstede. VII, bl. 96. - Opgravingen langs
de H. bl. 98.
Hoorn (Jan van). Gouv.-Gen. van Indië. VII, bl. 24, 25.
Hoorne. Gerard vau Hoorne. Heer van Altena. VII, bl. 456. - Willem van H.
Heer van Gaesbeek. bl. 334. Bezit Altena. bl. 450. - Willem Adriaan van H.
Heer van Kessel, verdedigt Heusden. bl. 443. - Jacob, eerste graaf van H. bl.
454.
Horn. Het dorp. VI, bl. 29, 32.
Horn. De burgt. Beschrijving. VI, bl. 28, 30, 32.
Horn. De heerlijkheid, later graafschap. Geschiedenis. VI, bl. 30-32, 95. - De
graven van H. Filips, zie: Montmorency. - Floris zie: Montigny. - Adriaan van
H. Heer van Kessel. bl. 31. - Jacob II. van H. bl. 95. - Johan van H. bl. 31. Maria van H. bl. 96.
Hornes (De rijksgraven van). Heeren van Boxtel. VI, bl. 177. - Gerard van H.
bezit Beek. bl. 224.
Hôtel. Zie: Logement.
Houbraken. Verzameling van historieprenten enz. van den graveur H. te Brielle.
VII, bl. 325.
Houderinge of Hoederingen. Het landgoed. Oorsprong van den naam en
eigenaars. VI, bl. 109, 110, 154.
Houten. Het dorp en de heerlijkheid. VII, bl. 413.
Houthem. VI, bl. 51.
Hugenholtz-Temmink (Mevr. de Wed.). Eigenares van Waliën. VII, bl. 253.
Hugo de Groot op Loevestein. VII, bl. 458.
Huijgens (Rutger). VII, bl. 9.
Huis, havezathe, hof, kasteel, ridderhofstad, slot, state. Ter Aa of te Berlicum.
VII, bl. 340. - Abbingastate. VI, bl. 327. - Van Altena. VII, bl. 450. - Te
Amerongen. VII, bl. 119-125. - Te Ammerzode. VII, bl. 420-422, 462. - Te
Anholt. VII, bl. 276. - Arkelstein. VII, bl. 215. - Averbergen. VI, bl. 306. Bergentheim. VI, bl. 297. - Bergestein. VII, bl. 117. - Beverweerd. VII, bl. 68,
69, 71, 72. - Biljoen. VII, bl. 44, 45. - Blijdenstein te Heenvliet. VII, bl. 307. Blikkenburg bij Zeijst. VI, bl. 129. - Te Bokhoveu. VII, bl. 427 - Bongerd. VI,
bl. 67. - Boskamp. VI, bl. 307, 308. - Te Bredevoort. VII, bl. 260. - Broekhuizen.
VII, bl. 131. - Te Buren. VII, bl. 158-162. - Caestert. VI, bl. 86, 89. - Cartils.
VI, bl. 64. - Coelenberg. VI, bl. 104. - Darthuizen. VII, bl. 118. - Dever. VI, bl.
272, 273. - De Dingshof. VI, bl. 308. - Te Doorn. VI, bl. 146, 149, 150, 156. Doornenburg. VI, bl. 232. - Dorth. VII, bl. 213-217. - Douwmastate. VI, bl.
377. - De Dukenburg. VI, bl. 196. - Te Echteld. VII, bl. 169. - Te Elsloo. VI,
bl. 43. - Endegeest. VI, bl. 236-239. - Engelrode. VII, bl. 155, 175. - De Gelder.
VI, bl. 298-300. - Te Geldermalsen. VII, bl. 413. - Goedenraad. VI, bl. 67. Groenestein. VII, bl. 93. - De Haere. VI, bl. 318. - Hagenvoorde. VI, bl. 297. Hardenbroek. VII, bl. 79-84. - Harff. VI, bl. 88. - Harreveld. VII, bl. 233. - De
Hatertsche toren. VI, bl. 200. - Te Hedel. VII, bl. 417, 418, 462. - Heemstede
bij Utrecht. VII, bl. 413. - Te Heenvliet. VII, bl. 304. - Te 's Heerenberg. VII,
bl. 289. - Te Heeswijk. VII, bl. 341-345. - Helomastate. VI, bl. 356. -
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Hengforden. VI, bl. 311, 319, 320. - Heromastate te Oudeschoot. VI, bl. 349;
te Joure. bl. 372, 373. - Herxen. VI, bl. 293, 320. - Te Hillegom. VII, bl. 285.
- Hillenraad. VI, bl. 14-16. - Hinderstein. VII, bl. 88. - Hoekenburg. VII, bl.
173. - Holtmuhle. VI, bl. 9-11. - Horn. VI, bl. 28-30. - Hulsen. VI, bl. 196-200.
- Kersbergen. VI, bl. 117, 125. - Keukenhof. VI, bl. 278-281. - De Krijtenberg.
VI, bl. 300. - Te Kuilenburg. VII, bl. 143-146. - Leeuwenstein te Heenvliet.
VII, bl. 307. - Lievendaal. VII, bl. 118. - Te Lisse. VI, bl. 273. - Lockhorst. VI,
bl. 253. - Loevestein. VII, bl. 455-459. - Lunenburg. VII, bl. 88-90. Lycklama-stins. VI, bl. 359. - Te Malsen (Well) VII, bl. 431. - Maurick. VI, bl.
166-171. - Middachten. VII, bl. 54-58. - Te Miste. VII, bl. 238. - Moersbergen.
VI, bl. 144. - Molenstein. VII, bl. 86. - Natewisch. VII, bl. 117. - Nederhage.
VII, bl. 46. - Neer-Canne. VI, bl. 85-87. - De Nemerlaer. VII, bl. 178, 180. Neuborg. VI, bl. 59-61. - Nijenhuis. VI, bl. 297. - De Ooij. VI, bl. 228. Oostbroek. VI, bl. III. - Te Oostvoorne. VII, bl. 326, 327. - Op-Canne. VI, bl.
88. - Osingastate. Vl, bl. 375-377. - Oud-Alkemade. VI, bl. 257. - Oud-Poelgeest.
VI, bl. 248-250. - Oud-Rande. Vl, bl. 316. - Oud-Teijlingen. Zie: Lockhorst. Te Oud-Valkenburg. VI, bl. 53. - Padevoort. VII, bl. 292, 296. - De Pol bij Olst.
VI, bl. 309. - Te Putten. VII, bl. 312. - Te Rijnsburg. VI, bl. 246. - Rijsenburg.
VI, bl. 133; VII, bl. 66, 67. - Rijsselt. VII, bl. 203, 207. - Riniastate. VI, bl. 388.
- Rodenstein. VII, bl. 88, 89. - Rozendaal. VII, bl. 17-33. - Sandenburg. VII,
bl. 92. - Scherpenzeel. VI, bl. 300, 304. - De Schierstins. VI, bl. 336, 339. - Te
Sondel. VI, bl. 385. - Ter Spekken. VI, bl. 276, 288. - Stapelen. VI, bl. 176. Te Steijn. VI, bl. 36-38. -
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Sterkenburg. VI, bl. 142; VII, bl. 72-76. - Te Swalmen. VI, bl. 95. - Swanenburg.
VII, bl. 278-280. - Teylingen. VI, bl. 258-265. - Troije. VII, bl. 401. - Te Ulft.
VI, bl. 281-284. - Unema-State. bl. 369. - Unia-State. bl. 334. - Te Vlieck. bl.
48. - Vredenstein. VII, bl. 140. - Waijestein. bl. 178. - Walenburg. bl. 91. Walfort. bl. 264. - Waliën. bl. 252-254. - Te Warmond. VI, bl. 256, 257. Weerdestein. VII, bl. 84-86. - Ter Wegen. VI, bl. 258. - Wiarda-State. bl.
329-333. - Te Wijhe. bl. 301. - Te Wijk bij Heusden. VII, bl. 448. - Te Wijk bij
Duurstede. bl. 102-112. - Te Wijlré. VI, bl. 56. - Wildt. VII, bl. 280. - Te
Windesheim. VI, bl. 293. - Te Witthem. VI, bl. 62. - Te Wouw. VII, bl. 349. Te Zeijst. VI, bl. 122-125. - Te Zoelen. VII, bl. 168. - Te Zoelmond. bl. 155. Zuilestein. bl. 129, 130. - Zuthem. VI, bl. 293.
Huis ter Heide (Het). Herberg bij Langweer. VI, bl. 374.
Huizum. VI, bl. 325. - De drie deelen van het dorp. bl. 327. - Vroegere staten.
bl. 327, 328. - Het Huizumerpad. bl. 327.
Hulsen. Het riddergoed. Beschrijving van het huis en het bosch. Vroegere staat
en eigenaars. VI, bl. 196, 197-200.
Hulsen. Het geslacht. Johan van H. VI, bl. 199. - Leonius de H. bl. 199.
Hulst. Verleden, voorkomen en merkwaardige gebouwen. VII, bl. 406-409.
Hunenborg (De). VII, bl. 237.
Hunerberg. VI, bl. 189, 224, 226.
Hunlo of Hoenlo. Het geslacht. Albertus de H. VI, bl. 310.
Hunsate aan de Maas. VII, bl. 448.
Huydecoper. De familie bezit het Huis te Zeijst. VI, bl. 124.

I.
Ibbo, Brio en Winger. Bezitting te Well. VII, bl. 431.
Iep bij het kasteel Maurick. VI, bl. 171.
IJsel (De Geldersche). VII, bl. 277, 280, 281. - De IJseldijk tusschen Wijhe en
Olst. VI, bl. 301-305.
IJselstein. Otto van IJ., Heer van Beverweerd. VII, bl. 71.
IJzendijke. Het oude en het tegenwoordige stadje. De kerk. VII, bl. 394, 395.
IJzendoorn. Antonie van IJ. VII, bl. 132. - Ernst van IJ. Beschikking. bl. 78. Machteld van IJ. bl. 132. - Wouter van IJ. brengt Sterkenburg in zijn geslacht.
bl. 76.
IJzerlo. De buurschap. VII, bl. 273.
Isendica (Villa). VII, bl. 395.
Ittersum. Elisabeth van I. huwt Herman ter Beke. VI, bl. 299. - Robert van I.,
heer van Nijenhuis. Graftombe in Wijhe's kerk. bl. 297.
Ivoordraaijerij van den Heer Beek te Joure. VI, bl. 372.
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J.
Jacob van Maerlant. De dichter. VII, bl. 317.
Jacoba van Beijeren als bewoonster van Teylingen. VI, bl. 261. - Krijgt Voorne.
VII, bl. 290.
Jagtlust te Oudeschoot. VI, bl. 348, 349.
Jan (St.) De commanderij te Nijmegen bouwt het klooster St. Janshof. VI, bl.
212.
Jan van Arkel (Bisschop) op Vredestein. VII, bl. 85.
Jan van Beijeren. Verdrag met Jan van Brabant te Woudrichem gesloten. VII,
bl. 452.
Jan van Beijeren, Elect van Luik. Heer van Voorne. VII, bl. 298, 319.
Jan (Zonder vrees) van Bourgondië sticht den toren van B. te Sluis. VII, bl.
381.
Jan van Diest (Bisschop) koopt Duurstede. VII, bl. 111. - Huizen en rechten in
den Achterhoek. bl. 217.
Jan I, hertog van Brabant. Leenheer van Heusden. VII, bl. 442.
Jan III, hertog van Brabant, bouwt een burgt te Heusden. VII, bl. 442.
Jan van Nassau, Heer van Breda. Heer van Steijn. VI, bl. 38.
Jansberg (St.). Beschrijving en eigenaars van het landgoed. VI, bl. 212-214.
Janshof (St.). Zie: St. Jan.
Janskerk (St.) te Sluis (Voormalige). VII, bl. 383. - Te 's Hertogenbosch. VI,
bl. 160. - Te Maastricht. bl. 79.
Janssen (Cornelis). Grafzerk in de kerk te Hulst. VII, bl. 408.
Jode (Arent de). Slotvoogd van Loevestein. VII, bl. 457.
Jeekermans (Herman). VI, bl. 87.
Jeker (De). VI, bl. 80. - Het Jekerdal. bl. 84.
Johan Willem Friso. Voorliefde voor het Oranjewoud. VI, bl. 345. - Wordt
Graaf van Buren. VII, bl. 162.
Johanna, Hertogin van Brabant, schenkt een privilegie aan Oisterwijk. VII, bl.
177.
Johanneswoud (St.). VI, bl. 340.
Jong van Rodenburg (C. de). De vice-admiraal. VI, bl. 169, 179. - C.M. de
J.v.R. Kolonel. bl. 166, 179.
Jongh. Magdalena Ida de J. met P.J. van Oosthuyse gehuwd. VI, bl. 135.
Jonkersbosch (Het). VI, bl. 203.
Joppe (Het landgoed). VII, bl. 207. - Beschrijving van het bosch en het huis.
bl. 210-213.
Joure. Weg van Heerenveen naar J. VI, bl. 366-369. - Het dorp, nijverheid, kerk
en staten. bl. 369-374.
Juchem. Cornelis Aertz van J. koopt Hardenbroek. VII, bl. 84.
Julemont. Leden van het geslacht, Heeren van Witthem. VI, bl. 63.

K.
Kaag (de). VI, bl. 258, 269.
Kalkar. Hendrik van K. VII, bl. 8.
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Kalkbranderijen bij Winterswijk. VII, bl. 247.
Kammenfabriek te Aalten. VII, bl. 271.
Kapel van Hardenbroek. VII, bl. 87. - Te Hatert. VI, bl. 201. - Van Neer-Canne.
bl. 87. - (Voormalige) van O.L.V. te Oisterwijk. VII, bl. 178. - Kapellen op het
Valkhof te Nijmegen. VI, bl. 205, 206. - Van Oud-Rande. bl. 316. - Te St. Pieter.
bl. 90. - Van het St. Elisabethsklooster te Rugge. VII, bl. 326, 332. - Op
Sterkenburg (voormalige). bl. 78. - Van het Seminarie te Warmond. VI, bl. 254.
Kapel-Avezaath. VII, bl. 166.
Kapelberg (Rozendaal). VII, bl. 29.
Kapellenakker (De) bij Sterkenburg. VII, bl. 78.
Karel van Bourgondië (de Stoute) staat Nergena aan den Cleefschen hertog af.
VI, bl. 210. - Geeft het klooster Sophiae Domus zijn naam. bl. 163. - Te Sluis.
VII, bl. 381, 383. - Heer van Voorne. bl. 298.
Karel V en de abdis van Rijnsburg. VI, bl. 242, 245. - Sticht Rammekens. VII,
bl. 401. - Verlijbrief op het kasteel van Nederhemert. bl. 435.
Karel van Egmond (Gelder) als eigenaar van Rozendaal. VII, bl. 20. - van
Biljoen. bl. 45. - van Nederhage. bl. 47. - Neemt Anholt. bl. 275. - Bezet het
klooster te Windesheim. VI, bl. 292.
Karel de dikke bevrijdt Elsloo van de Noormannen. VI, bl. 44.
Kasteelen. Zie: Huis.
Kemnade (De). VII, bl. 283, 293.
Kempis (Johannes à), Prior van Bethanië. VII, bl. 9.
Keppels bezitten den Dingshof. VI, bl. 308.
Kerk (Hervormde) te Aalten. VII, bl. 270. - Te Aardenburg. bl. 387, 389. - Te
Amerongen. bl. 127. - Te Ammerzode. bl. 420. - Te Axel. bl. 405. - Te Bathmen.
bl. 220. - Te Beek. VI, bl. 223. - Te Bergen op Zoom. VII, bl. 354-356. - Te
Bergum. VI, bl. 342. - Te Boxtel. bl. 176. - Te Bredevoort. VII, bl. 264. - Te
Brielle. bl. 323. - Te Buurmalsen. bl. 157. - Te Diepenveen. VI, bl. 314, 315. Te Doorn. bl. 147. - Te Echteld. VII, bl. 169, 170. - Te Ellecom. bl. 62. - Te
Geervliet. bl. 311. - Te Groede. bl. 372. 373. - Te Groesbeek. VI, bl. 207. - Te
Heenvliet. VII, bl. 304. - Te Hees. VI, bl. 190. - Te Hillegom bl. 285. - Te
Huizum. bl. 327. -
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Te IJzendijke. VII, bl. 395. - Te Joure. VI, bl. 371. - Te Kothen. VII, bl. 86. Te Kuilenburg. bl. 149, 150. - Te Langweer. VI, bl. 377. - Te Lisse. bl. 275. Te Maastricht. bl. 79. - Te Nederhemert Zuidzijde. VII, bl. 439. - Te Nieuwvliet.
VII, bl. 374. - Te Oegstgeest. VI, bl. 247. - Te Olst. bl. 306. - Te Oostburg. VII,
bl. 392, 393. - Te Oostvoorne. bl. 329. - Te Rijnsburg. VI, bl. 243-246. - Te
Rijswijk. VII, bl. 173. - Te Sassenheim. VI, bl. 258. - Te Tholen. VII, bl. 364.
- Te Veenwouden. VI, bl. 341. - Te Velp. VII, bl. 43, 44. - Te Vught. VI, bl.
164. - Te Warmond. bl. 254. - Te Waterlandkerkje. VII, bl. 394. - Te Wijhe.
VI, bl. 295, 296. - Te Wijk bij Duurstede. VII, bl. 113, 114. - Te Winterswijk.
bl. 234. - Te Wirdum. VI, bl. 335. - Te Wolvega. bl. 360-362. - Te Wijchel. bl.
380. - Te Zeijst. bl. 117. - Te Zoelen. VII, bl. 167. - Te Zwartewaal. bl. 315,
316. Kerk (Roomsch Katholieke) te Aardenburg. VII, bl. 389. - Te Asselt. VI, bl.
19. - Te Axel. VII, bl. 405. - Te Bokhoven. bl. 427. - Te Boxtel. VI, bl. 176. Te Elsloo. bl. 42. - Te 's Hertogenbosch. bl. 160. - Te Heusden. VII, bl. 445. Te Maastricht. VI, bl. 79. - Te Oisterwijk. VII, bl. 181, 182. - Te Olst. VI, bl.
307. - Te Rijsenburg. bl. 134. - Te Roosendaal. VII, bl. 346, 347. - Te Steijn.
VI, bl. 40. - Te Tegelen. bl. 7, 8. - Te Venlo. bl. 4. - Te Vught. bl. 172. - Te
Warmond. bl. 253. - Te Wolvega. bl. 359. - Te Wouw. VII, bl. 347-49.
Kerk-Avezaath. VII, bl. 166.
Kerkhof te Hatert. VI, bl. 201. - Te Rijsenburg. bl. 134. - Op Rozendaal. VII,
bl. 31. - Te Wolvega. VI, bl. 358. Kerkhoven. Voormalige heerlijkheid, thans gehucht onder Oisterwijk. Heeren.
VII, bl. 192, 193.
Kerkhoven (Joh. van den), bijg. Polyander, vernieuwt het Huis te Heenvliet.
VII, bl. 304.
Kerkrade. VI, bl. 77. - Steenkolenmijnen te K. bl. 66, 68-73. De abdij. Zie:
Kloosterrade.
Kerkring (Pieter) bezit Hardenbroek. VII, bl. 84.
Kersbergen. De ridderhofstad. VI, bl. 117, 125, 154.
Kessel aan de Niers. VI, bl. 211.
Keteldal. VI, bl. 222.
Kelulle. Lodewijk van de K. Heer van Rihove. Graftombe te Bergen op Zoom.
VII, bl. 355. - Zijne dochter huwt den Heer van Ammerzode, bl. 424.
Keukenduin van Teylingen (Het). VI, bl. 279. - Ontginning. bl. 280.
Keukenhof. Weg van Lisse naar K. VI, bl. 276. - Het bosch van K. bl. 276-278.
- Het Heerenhuis en zijn park. bl. 278-80. - De overplaats. bl. 281.
Keutenberg. Het gehucht en de berg. VI, bl. 54.
Kijkberg (St. Jansberg). VI, bl. 215.
‘Kijk over’ bij de Steeg. VII, bl. 54, 59.
Kinkelenburg (De) te Bemmel. VI, bl. 232.
Kinksky's met Steijn beleend. VI, bl. 39. - Maurits Willem van K., baron van
Steijn, en zijn zoon Maurits. bl. 38.
Kippenburg (Gaasterland). VI, bl. 392.
Klaarkamp. De Schierstins een uithof van het klooster. VI, bl. 340.
Klarenbeek. Het vroegere klooster en het landgoed. VII, bl. 7, 8, 9.
Kleederdragt in het 5e district van Zeeland. VII, bl. 404.
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Kleigat (Het) op Beekhuizen. VII, bl. 50.
Klein-Beekhuizen. VII, bl. 49.
Klein Jagtlust in het Oranjewoud. VI, bl. 350, 352.
Klein-Rozendaal. VII, bl. 16.
Klein-Speijk (Oisterwijk). VII, bl. 187.
Klein Vollenhoven bij Zeijst. VI, bl. 116.
Kleijn (L.). Eigenaar van Dorth. VII, bl. 217. - L.L. Kleijn, de kunstschilder.
bl. 221.
Klokkenfabriek van S.G. Gath te Joure. VI, bl. 372.
Kloosters te Brielle (Voormalige). VII, bl. 320, 324. - In Gaasterland. VI, bl.
393. - Te Steyl. bl. 8, 12, 94. - Te Tegelen. bl. 6, 8. - Voormalig klooster te
Woudrichem. VII, bl. 454.
Klooster (Het). Buitengoed te de Bilt. VI, bl. 103. - Vroeger nonnenklooster.
bl. 104, 153, 154.
Kloosterrade. De abdij. VI, bl. 66, 68. - Geschiedenis. bl. 73. - Beschrijving
van het gebouw, de kerk, de crypt en de inrigtingen voor de Seminaristen. bl.
74-78.
Kneppelhout (Mr. K.J.F.C.). Eigenaar van Sterkenburg. VII, bl. 73, 78, 132. Van Hoekenburg. bl. 173.
Knijpe (De). VI, bl. 344.
Knobelsdorff tot de Gelder (Baron H.A.Z. van). Eigenaar van Nijenhuis, VI,
bl. 297. - Mr. F.W.A.K. baron van K. bl. 300.
Knoppert. De familie bezit Boskamp. VI, bl. 307.
Koepel (De). Buiten te Hees. VI, bl. 191.
Kommanderij-akkers bij Oudeschoot. VI, bl. 349.
Konijnen in Hillegom's omtrek. Maatregelen ter uitroeijng van, in vroeger
eeuwen. VI, bl. 283.
Konijnenberg (De) bij Nieuwkuik. VII, bl. 426.
Koning van Pruisen (De). Vroeger herberg, thans huis te Berg en Dal. VI, bl.
219, 222.
Koningslaan (Rozendaal). VII, bl. 30.
Koningsweg (De) van Dieren naar Ede. VII, bl. 35, 61.
Kooizicht. Buiten bij Oostvoorne. VII, bl. 329.
Koolwijk (Cornelis) bouwt de ‘Olyphant’. VII, bl. 302.
Koorbanken in de kerk te Wouw. VII, bl. 348.
Kop (De) en de Kopsche hof te Ubbergen. VI, bl. 228. - De Kop in het
Oranjewoud. bl. 351.
Korteloef (Dirk). Met Beets beleend. VI, bl. 224.
Kothen. VII, bl. 84, 86.
Kotten. De buurschap. VII, bl. 244.
Kottensche veld (Het). VII, bl. 243.
Kouwenburg bij Vught. VI, bl. 180.
Kraaijbeek. Het landgoed en zijn bosch. VI, bl. 136, 137.
Kraaijenveld. Huis te Aalburg. VII, bl. 448.
Kraanenborg te Wijk. VII, bl. 448.
Kraijesteijn (De Heer). Hôtelhouder op Rozendaal. VII, bl. 21, 33, 35.
Kranenburg. VI, bl. 217, 220.
Krijt. Het geslacht. VI, bl. 300.
Krijtenberg (De). Havezathe. Eigenaars. VI, bl. 300, 320.
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Krim (De). Buiten te Winterswijk. VII, bl. 258.
Kromme Rijn (De). VII, bl. 69, 70, 86, 94, 100.
Kronenburger toren te Nijmegen. VI, bl. 185, 188.
Kroonenburg. Huis te Wijk. VII, bl. 448.
Kruiningen. Station van de oesterteelt. VII, bl. 362.
Kruiningen. Adriaan van K., Heer van Heenvliet. VII, bl. 308. - Jan van K.,
Heer van Heenvliet. bl. 307. - Johan van K. bl. 308. - Maximiliaan van K., Heer
van Heenvliet. Legt de ‘Nieuwe sluis’ aan. bl. 299.
Krutzhove op den Keutenberg. VI, bl. 55.
Kuilenburg. Stichting van de oude en de nieuwe stad. VII, bl. 147. - De stad en
haar merkwaardige gebouwen. bl. 148-153. - Het oude hof te K. Ligging,
stichting, voorkomen, slooping. bl. 143-145, 146. - Het nieuwe hof. bl. 143,
151. - De Heeren (later graven) van K. bl. 145-147.
Kunrade. VI, bl. 93.
Kuser (Coenraad) verwoest den burgt van Altena. VII, bl. 451.
Kwak (De Heer C.) bezit het Olyphantshuis. VII, bl. 303.

L.
Laag Zoelen. VII, bl. 171.
Laak (De). VII, bl. 63.
Laan (G. van der). Mede-ontginner van het Keukenduin. VI, bl. 280, 285.
Laatste stuiver (De). VII, bl. 200.
Labouchère (De Heer). Eigenaar van het Huis te Zeijst. VI, bl. 124. - Van het
Huis te Doorn. bl. 150.
Laen. Het ‘Huis ter Laen’ te Hillegom. VI, bl. 285.
Laer's (van) bezitten Hoenlo. VI, bl. 311. - Gerard van Laer tot Hoenlo bezit
de Gelder. bl. 299.
Lafeld. De slag van. VI, bl. 83.
Lalaing. Antonie van L. Heer van Hoogstraten, huwt El. van Culemborg. VII,
bl. 145, 151, - Bouwt het Stadhuis te Kuilenburg. bl. 148.
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Lambert (St.), Bisschop van Maastricht. VI, bl. 90. - Kerk te Bergen op Zoom
hem gewijd. VII, bl. 350, 354.
Landfort. Het vorige jagthuis en het tegenwoordige goed. VII, bl. 277, 278.
Landshuis (Het) te Hulst. VII, bl. 409.
Langbroeksche Wetering. VI, bl. 141; VII, bl. 65, 68, 94.
Lange Water (Het). VII, bl. 363.
Langstraat (De). VII, bl. 428.
Langwe er. Weg van Joure naar L. VI, bl. 374. - Het dorp, state en kerk. bl.
375-377.
Langwe erder Wielen (De). VI, bl. 375.
Lank Aardenburg. VII, bl. 390,
Lanksmeersche of Binnenpoort te Kuilenburg. VII, bl. 147.
Lantuard schenkt een Manse te Beek aan Lauresham. VI, bl. 224.
Lapinenburg. Het landgoed. VI, bl. 283,
Larenstein bij Velp. VII, bl. 6, 14,
Lauwenregt. VI, bl. 110.
Lecke. De Culemborgs Heeren van de L. VII, bl. 145. - Otto van de L. huwt
Sofia van Berg, bl. 290. Met Hedel beleend. bl. 417. - Willem van de L. Zie:
Berg.
Lede. Jan van der L. Dood. VII, bl. 142.
Ledel (Kolonel). Verdediger van Oostburg. VII, bl. 392.
Leede. Het huis ter L. bij Sassenheim. VI, bl. 267.
Leefdael (J.H, baron van). Eigenaar van Kerckhove. VII, bl. 193.
Leeghwater (De). Het stoomgemaal. VI, bl. 268, 269.
Leersum. VII, bl. 130, 131.
Leeuwenburg en zijn laan. Aan de Lange Wetering. VII, bl. 87.
Leeuwenburgh te Vught. VI, bl. 166.
Leeuwenhorst. De abdij van L. bezit het veer over de Poel. VI, bl. 252. Stichters. bl. 259.
Leeuwenstein. Slot te Heenvliet. VII, bl. 307.
Leeuwenstein te Vught. VI, bl. 166, 172.
Legende van het slot te Ammerzode. VII, bl. 422. - Van het Beusichemsehe
veer. bl. 142. - Van Montferland. bl. 287. - Van de bron van St. Servaes. VI, bl.
87 - Van Wijnand van Elsloo. bl. 45.
Lehnschulze. VII, bl. 239.
Lei (De). VII. bl. 183.
Leiden. VI, bl. 233. - Het voormalige posthuis bij L. bl. 235. - Trekvaart tusschen
Haarlem en L. bl. 252.
Leidsche Buurt (De). VI, bl. 236.
Lek (De) bij Wijk bij Duurstede. VII, bl. 108.
Lennep (van). Het geslacht bezit Biljoen. VII, bl. 45.
Lent. VI, bl. 232.
Leprozenhuis met de St. Joris-kapel te Brielle. VII, bl. 326.
Lette (G.F.). Burgemeester van Brielle en Oostvoorne. VII, bl. 328.
Leuven. Arnold van L. en Elisabeth van Breda verkoopen regten te Wouw. VII,
bl. 347. - Johanna van L. huwt Gerard van Hoorne. bl. 456.
Leuvenhof. Landgoed onder Hees. VI, bl. 192, 196.
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Leyden (De baron van). Eigenaar van het Huis te Warmond. VI, bl. 256, 257.
Leyden Gaal van Vlaardingen (De wed.). Eigenaresse van Abtspoel. VI, bl.
251.
Leyden van Leeuwen (Van). Grafstede der familie in Brielle's kerk. VII, bl. 323.
- Een lid der familie, ambachtsheer van Oostvoorne, geeft ramen aan de kerk
aldaar. bl. 329.
Leyenburg (Jhr. Fabricius van) koopt Houderinge. VI, bl. 111.
Lichtenvoorde. VII, bl. 228, 229.
Lichtervelde. De baron van L. Heer van Ammerzode. VII, bl. 424.
Liederkerke (De graaf de) erft Cartils. VI, bl. 64.
Liere's. Heeren van Bokhoven. VII, bl. 429, 463. - Dirk van L. bl. 463. Engelbrecht I, door huwelijk heer van Bokhoven. bl. 463. - Graaf Engelbrecht
II van L. huwt Helena de Montmorency. Graftombe. bl. 428, 463. - Karel, zoon
van Th.J. van L. bl. 463. - Thomas Ignatius van L. Twist met 's Hertogenbosch.
bl. 463.
Lievendaal. De ridderhofstad. Eigenaars. VII, bl. 118.
Lievestein. VII, bl. 464.
Limburg Stirum. De gravin van L. erft het Huis te Warmond. VI, bl. 297, 327.
- Frederik Willem, Graaf van L. Gedenkteeken in de kerk te Wyckel. bl. 381.
Linculen. VI, bl. 84.
Linde en Lindeind te Oisterwijk. VII, bl. 179.
Linde op Oud Poelgeest. VI, bl. 248.
Lindenoord te Wolvega. VI, bl. 357. - Gebouw en lusthof. bl. 362, 363. Woonplaats der van Harens. bl. 363-365.
Linge (De). VII, bl. 169, 413.
Lintelo. Het geslacht. Bezit Walfort. VII, bl. 264.
Lintum. De erve bij Winterswijk. Geschil over de hofhoorigheid. VII, bl. 238,
251.
Lippe. Margaretha, gravin van der L., vrouwe van Hedel. VII, bl. 417.
Lijndens (van). Eigenaars van den Swanenburg. VII, bl. 279. - Van Landfort.
bl. 278. - Van Nederhemert. bl. 436, 439.
Lijnden van Hemmen. De familie bezit Lunenburg. VII, bl. 89. - Frans Godard,
baron van L. bl. 90.
Lijnden van Lunenburg (De baron van) legt den Hondsberg aan. VII, bl. 181.
Lijnden van Sandenburg (De graaf van). Eigenaar van Walenburg en van
Sandenburg. VII, bl. 92.
Lisse. Het dorp. VI, bl. 274. - De kerk met de grafzerk. bl. 275. - Arnold en
IJsbrand van L. bl. 275. - Het Huis te L. Naam van Dever. bl. 273.
Lockhorst. Het huis. VI, bl. 253. - Gerard van L. Eigenaar van Lievendaal. VII,
bl. 118.
Lodewijk de Vrome geeft Duurstede aan Harold in leen. VII, bl. 99.
Lodewijk XIV te Zeijst in 1672. VI, bl. 118. - Bezoekt het kasteel van Steijn. bl.
40.
Lodewijk, Koning van Holland, te Olst. VI, bl. 307.
Lodewijk van Nassau, Heer van de Lecke, bezit Beverweerd. VII, bl. 71.
Loevestein. Beschrijving, lotgevallen, eigenaars van en beroemde gevangenen
op het slot. VII, bl. 455-459, 463.
Logement te Aalten. VII, bl. 269. - Te Aardenburg. bl. 385. - Te Amerongen.
bl. 125. - Te St. Anna. VI, bl. 204. - Berg en Dal. Zie Aldaar. - Te Breskens.
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VII, bl. 370. - Te Diepenveen. VI, bl. 314. - Te Doorn. bl. 148. - Oud-Berg en
Dal. Zie aldaar. - Van Scholtz te Rijsenburg. bl. 132, 139. - Te Rozendaal. VII,
bl. 21, 33. - ‘De Engel’ aan de Steeg. bl. 58, 64. - Schoonoord te Veenwouden.
VI, bl. 338, 339, 341, 342. - Te Warmond. bl. 255. - Te Wolvega, bl. 356. - Te
Wijhe. bl. 294. - Te Zeijst. bl. 119, 232. - De Zwaan te Lisse. bl. 274.
Lohn. Burg te L. VII, bl. 261.
Lohn. De heerschap of het graafschap en zijn graven. VII, bl. 225, 231, 261. Het geslacht. bl. 261. - Gerard en Godfried van L. bl. 261. - Graaf Herman van
L. draagt Bredevoort enz. aan Otto van Gelder op. bl. 231, 261, 262. - Herman,
zoon des vorigen. Vernedering. bl. 262. - Otto van L. kanunnik van Munster.
bl. 262.
Lamminsvliet. De buurt. VII, bl. 380.
Lon (Godschalk van). VII, bl. 261.
Loo ('t). Buitenverblijf te Rijsenburg. VII, bl. 66.
Loon. De graven van L. bezitten Horn. VI, bl. 31.
Loon of Los. Grafelijke familie in het Luiksche. VII, bl. 261.
Loon-Heinsberg. De graven van L. bezitten een deel der heerlijkheid Steijn. VI,
bl. 36, 38. - Maria, gravin van L. bl. 38.
Louise Henriëtte van Oranje. VI, bl. 344.
Louisendal ('t). VI, bl. 226.
Louwberg (De). VI, bl. 81, 82, 83.
Luik's bisschop deelt in de heerschappij over Maastricht. VI, bl. 84. - Bezit het
goed Neer-Canne. bl. 86. - Als Leenheer van Horn (Corn. van Berghen). bl. 31.
- Van Steijn. bl. 36, 38. - Van Nieuwkuik. VII, bl. 426. - Van Bokhoven. bl.
427. - Begiftigt de abdij van Horn met Hemerite. bl. 436.
Lunenburg. Het landgoed en zijn tegenwoordige eigenaar. VII, bl. 88, 89. Eigenaars en voorkomen der voormalige ridderhofstad. bl. 90. - Aernt van L.
bl. 90.
Luts (De). VI, bl. 383.
Luxemburg. De familie voert proces over Steijn. VI, bl. 39. -
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Boudewijn van L. maakt zich meester van Steijn, bl. 39. - Jan van L. huwt
Elisabeth van Culemborg. VII, bl. 145.
Luzac (Mr. L.C.). Eigenaar van Oud-Poelgeest. VI, bl. 250.
L.V. Kerk te Maastricht. VI, bl. 79.
Lycklama (Rienk van). Grietman van West-Stellingwerf. VI, bl. 359.
Lycklama à Nyeholt. De stamvader van het geslacht. VI, bl. 354.
Lycklama-stins bij Wolvega. VI, bl. 359. - Lycklama-state te Joure. bl. 369. Lycklama-bosch bij Nijemirdum. bl. 387.
Lyckle Eebles. De grietman. VI, bl. 354.

M.
Maarland (Het) te Brielle. VII, bl. 317.
Maartenskerk (St.) te Utrecht. Bezit Doorn. VI, bl. 147. - Goederen te Poelgeest.
bl. 249. - Een kerk en hoeven te Riswich. VII, bl. 173.
Maartenskerk (St.) te Venlo. VI, bl. 4.
Maarten van Rossum. Legt brandschattingen aan Oisterwijk op. VII, bl. 181. Ledikant op Nederhemert. bl. 435. - Burgt te Poederoijen. bl. 449.
Maas (De) bij Asselt. VI, bl. 19. - Maasoever bij Steijn. bl. 42. - De M. bij
Elsloo. bl. 43. - De Maasdijk op Voorne. VII, bl. 314. - De M. tusschen Hedel
en Woudrichem. Overstroomingen en veranderingen in haar loop. bl. 414, 425,
426, 430, 432, 447, 448.
Maassluis. VII, bl. 300.
Maastricht. VI, bl. 79, 80. - Weg naar Tongeren. bl. 81. - Vroeger tweeheerig.
bl. 84.
Maerlant. Personen van dien naam. VII, bl. 317, 318.
Magné (De heer L.H.A.). Eigenaar van Horn. VI, bl. 30. - Grafstede der familie.
bl. 32. - De Heer M. eigenaar van het Huis te Vlieck. bl. 48.
Malsen. De heerlijkheid. VII, bl. 432. - Het Huis te Malsen te Well. bl. 431,
432.
Malsen. Coenraad van M. Abt van Bern. VII, bl. 438. - Hubertus van M. Heer
van Oisterwijk. bl. 195.
Mamuchet (Jhr. J.F. de), refugié, legt Houdringe en Grunerie aan. VI, bl. 110,
247. - Zijne dochter hnwt J.J. van Westrenen. bl. 110, 111. - Zijne weduwe
Cath. van Heusden koopt Sterkenburg. VII. bl. 78.
Marchand d'Ansembourg (De graaf de). Eigenaar van Neuborg. VI, bl. 61.
Marck (Van der). De baron bezit en verkoopt een deel der baronie Steijn. VI,
bl. 39.
Ma Retraile bij Zeijst. VI, bl. 116.
Maria van Engeland. Geschenk aan Rozendaal. VII, bl. 24. - Brieven op
Middachten. bl. 56, 64.
Maria de Medicis op het Huis te Heenvliet. VII, bl. 304.
Maria van Nassau (Prinses). Gravin van Hohenlohe. Verblijf op het slot te
Buren. VII, bl. 160. - Sticht het Weeshuis te Buren. bl. 164.
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Maria Louisa van Hessen-Cassel, wed. van Johan Willem Friso, bewoont het
Oranjewoud. VI, bl. 345, 346. - Moedwil in 1795 met haar gebeente gepleegd.
bl. 346.
Maria-kerk te Cadzand. VII, bl. 376.
Maria's Rozendal (St.). Klooster te Haskerdijken. VI, bl. 367.
Mariënburg bij Leeuwarden. VI, bl. 346.
Mariëndaal. Het klooster. VI, bl. 292.
Mariënhave Vroeger kloooster te Warmond. VI, bl. 254.
Mariënkroon. Het klooster. VII, bl. 143, 151.
Mariënweerd bij Beesd. De abdij verkoopt den hof en goederen te Zoelmond.
VII, bl. 156. - Sticht het klooster te Bern. bl. 438.
Mark. Graaf Engelbrecht van de M. en zijn zoon Everard in strijd met Graaf
Herman van Lohn. VII, bl. 262.
Markiezenhof (Het) te Bergen op Zoom. VII, bl. 352.
Marktplein te Heenvliet. VII, bl. 308.
Marle. De buurschap. VI, bl. 302.
Marlot. Anna Maria van M. Barones van Hardenbroek. VII, bl. 82.
Mastenbroek. Zie: Wijnbergen.
Mathenesse's bewonen Dever. VI, bl. 273, 397, 398. - Elisabeth van M., abdis
van Rijnsburg. bl. 245. - Florentina van M. verkoopt Sterkenburg. VII, bl. 78,
132. - Jhr. Gijsbert van M. Heer van Sterkenburg. bl. 77, 132. Portret op
Hardenbroek. bl. 83. - Willem van M. Erfgenaam van Gijsbert. bl. 78.
Matthaeus (De hoogleeraar). Eigenaar van Roobrugge. VI, bl. 317.
Maurick. Het Kasteel. Beschrijving en geschiedenis. VI, bl. 166-171. - Het
bosch van M. bl. 172.
Mauricks (van) bezitten den Krijtenberg. VI, bl. 300.
Mauriksche vliet (De). VII, bl. 163.
Maurits (Prins) op Maurick. VI, bl. 169, 170. - Heer van Beverweerd. VII, bl.
71. - Regelt de inrigting van het weeshuis te Buren. bl. 164. - Verovert
Bredevoort. bl. 263. - Het Kasteel te Wouw. bl. 349. - Sluis. bl. 382. - Versterkt
Oostburg. bl. 396.
Maximiliaan van Oostenrijk te Cadzand. VII, bl. 376.
Mazijk (De) te Wijk bij Duurstede. VII, bl. 112.
Mechteldis (Keizerin) begiftigt de abdij van Oostbroek. VI, bl. 111.
Meer (Het). Dorp bij Heerenveen. VI, bl. 344.
Meer (Het). Water in het Ooy. VI, bl. 228.
Meerenburg. Buitenplaats. VI, bl. 257.
Meerestein te Wijckel. VI, bl. 380, 381.
Meerhem (De Heeren van) bezitten het kasteel van Boxtel. VI, bl. 177.
Meerwijk van Kessel. Het geslacht. Bezit den spiker te Asselt. VI, bl. 17.
Meerwijken (De). VI, bl. 226.
Meeter Pzn. (A.). Directeur van Mettray. VII, bl. 201.
Meijer (Generaal). VI, bl. 200. - Grafstede. bl. 201.
Meijerswijk. Zie: Winkelsteeg.
Melaten aan den Biltweg. VI, bl. 106. - Het Leprozenhuis M. bl. 153.
Melatenhuis ('t) bij Winterswijk. VII, bl, 254.
Melissant. VII, bl. 297.
Merckelbach (De Heer J.M.H.). Eigenaar van het kasteel te Witthem. VI, bl.
63.
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Merewida. VII, bl. 448.
Merkes van Gendt (Baron) bouwt een slot te Gent, VI, bl. 232.
Merode. Regten der familie op Steijn. VI, bl. 59. - Floris de M. bl. 39. - Een
vrijheer van M. beveiligt Steijn tegen de Maas. bl. 44. - Filips van M. doet
afstand van Beverweerd. VII, bl. 71.
Merula (Angelus). Gevangenschap te Heenvliet. VII, bl. 306. - Sticht het
weeshuis te Brielle. bl. 322, 323.
Merwede (De). VII, bl. 455.
Merwede. De Heeren van de M. bezitten een deel der heerlijkheid Steijn. VI,
bl. 38.
Mettenye. De heerlijkheid. VII, bl. 374.
Mettray (Nederlandsch). Bestemming, ligging, directeur, stichting, gebouwen
en inrigting. VII, bl. 197-207.
Meurs. De Hatertsche Toren een leen van M. VI, bl. 201. - Graaf Vincent van
M. verkoopt Vredenstein. VII, bl. 140. - Willem van M. Heer van Hinderstein,
bl. 88.
Michdat. Jacobus de M. VII, bl. 57.
Middach. Everard van M. VII, bl. 57. - Hendrik van M. bl. 57.
Middachten. Het kasteel en zijn omgeving. Beschrijving, portretten, geschiedenis.
VII, bl. 54-58. - Arent van M. en zijne vrouw Belia van Wilp. Grafsteen. bl. 8.
Middachter allee. VII, bl. 62, 63.
Middelrode. VII, bl. 340.
Middelzee (De). VI, bl. 325.
Middendorp. Buiten te Warmond. VI, bl. 255.
Mierlaar. Het geslacht, VII, bl. 156. - Hendrik van M. voltooit het Huis te
Doorn. VI, bl. 150.
Mildenburg. Landgoed te Oostvoorne. VII, bl. 328.
Minnema's. Stins der M. te Harich. VI, bl. 393. - Wijbe M. Aanvoerder der
Schieringers. bl. 386.
Mirepoix. A.C.G.M. de Levis, hertog van M. en van San Fernando Luis, Heer
van Bokhoven. VII, bl. 429, 463.
Miste. De buurtschap. VII, bl. 228. - De Hof te M. en zijn Scholten. bl. 238. Theodoricus de Misthe. bl. 238.
Moens (Mej. A.M.) De kostschool van. VI, bl. 295.
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Moersbergen. De ridderhofstad. Beschrijving en bezitters. VI. bl. 144, 145. De Heeren van M. eigenaars van de Breul en Kattenbroek. bl. 155.
Moffenschans (De) te Ter Neuzen. VII, bl. 402.
Molenbosch bij Zeijst. VI, bl. 130.
Molenstein. Het Huis. VII. bl. 86.
Molenwerf te Ammerzode. VII, bl. 420.
Monnikenhof (Het) te Wijk bij Heusden. VII, bl. 449.
Monnikhuizen. Het Karthuizerklooster. Bloei en overblijfselen. VII, bl. 8.
Monnikhuizerbeek. Het landgoed. VII, bl. 9.
Montenaken. VI, bl. 82, 84.
Montferland. VII, bl. 285. - Vergezigt van de hoogte. bl. 286. - Sagen en
geschiedenis. bl. 287, 288.
Montigny. Het leen. VII, bl. 376.
Montigny. Floris, baron van M. erft Horn. VI, bl. 31.
Montmorency. Filips van M. erft het graafschap Horn. VI, bl. 31, 95, 96. - Jozef
van M. bl. 96. - A.L.A. de M., prins de Robeecq, Graaf van Bokhoven. VII, bl.
463. - Helena de M. huwt Graaf Engelbrecht II van Liere. bl. 428, 463.
Montperthingen (Guy de) bewoont Harff. VI, bl. 88.
Mook. VI, bl. 215. - Mooksche weg. bl. 204.
Moordenaarsbosch bij Oostvoorne. VII, bl. 330.
Morgan (Carel). Graftombe in de kerk te Bergen op Zoom. VII, bl. 355.
Mortanje (J.H. de). VII, bl. 147.
Muelen (van der). De familie bezit Dennenburg en Broekbergen. VI, bl. 141.
Muiserick. Huis te Vught. VI, bl. 166.
Muiswinkel te Ravenswaai. VII, bl. 140.
Munnikenland. De polder. VII, bl. 451, 456.
Munster's bisschop en de graven van Lohn. VII, bl. 262. - Neemt Bredevoort
in (1672). bl. 263. - De Munsterschen in oorlog met Graaf Reinald van Gelre.
(1320). bl. 232.
Munt (De). Vroeger heerenhuis, thans klooster bij Tegelen. VI, bl. 6, 7, 94.
Museum van Mettray. VII, bl 205.
Musschenberg (De). VI, bl. 221.
Muurschildering in de kerk te Bathmen. VII, bl. 220-223. - In de kerk van het
Dominicanerklooster te Maastricht. bl. 222, 224. - In die der Predikheeren te
Maastricht. VI, bl. 96.

N.
Nagell. De familie bezit Nederhemert. VII, bl. 436, 439.
Nagell van Ampsen (De baron van) op Nederhemert. VII, bl. 437.
Nagell van Nederhemert. De barones douairière van N. geb. van Krethschmar.
Eigenares van Nederhemert. VII, bl. 436.
Namen. De Heeren van N. Heeren van Sluis. VII, bl. 380. - Heer Jan van N. bl.
381. - Willem van N. bl. 381.
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Napoleon I te Breskens. VII, bl. 370.
Nassau la Lecq (De gravin), vrouw van Beverweerd enz. huwt E.F. van
Heeckeren van Enghuizen. VII, bl. 71.
Nassau Zuilestein. De graaf van N. koopt Waijestein. VII, bl. 118. - Henriëtte
van N., gravin van Athlone. bl. 128. - Frederik van N.Z., bastaard van Prins
Frederik Hendrik. Dood. bl. 130. - Frederik van Nassau, graaf van Rochfort.
Heer van Waijesteijn. bl. 118. Van Zuilestein. bl. 130. - Maria van N.Z., bl. 56.
- Willem van N.Z., lste graaf van Rochfort. bl. 123. 130. - Een graaf van N.Z.
regent van het gasthuis te Wijk bij Duurstede. bl. 115.
Natewisch. De ridderhofstad. Eigenaars. VII, bl. 117, 175.
Nederhage. Het vroegere kasteel. VII, bl. 46.
Nederhemert. De heerlijkheid. Geschiedenis en Heeren. VII, bl. 430, 435, 436.
- De dorpen N. Noordzijde en Zuidzijde bl. 432. - Het eiland N. bl. 433. Beschrijving en merkwaardigheden van het kasteel. bl. 433-435, 437.
Nederwald (Het) van het Rijkswald. VI, bl. 210.
Neer-Andel. VII, bl. 451.
Neerbosch met Hees verbonden. VI, bl. 191. - Het dorp. bl. 192. - De
weezengestichten. bl. 193-195, 231.
Neer Canne. Het dorpje. VI, bl. 85.
Neer-Canne. Het kasteel en zijn geschiedenis. VI, bl. 82, 85-87.
Neerlangbroek. VII, bl. 87, 90. - Vermaarde predikanten. bl. 90.
Nemerlaer (De). Het kasteel. VII, bl. 178, 180. - Heeren van de N. bl. 183, 193,
194.
Nergena. De Forsterei in het Rijkswald en het Huis. VI, bl. 210.
Neuborg. Kasteel te Gulpen. Beschrijving en geschiedenis van het goed. VI, bl.
59-61.
Neuburg's Heeren van Breskens. VII, bl. 370.
Neuenahr. Walburg van N. verkoopt Woudrichem. VII, bl. 454.
Neuprick. Kolenmijn te Kerkrade. VI, bl. 68.
Neuvoccart. Kolenmijn. VI, bl. 68.
Nicolaasga (St.) VI, bl. 378.
Nieuw-Barrahuis. De boerderij. VI, bl. 334.
Nieuwe kanaal (Het) in Rijnland. VI, bl. 246, 252.
Nieuwenaar. Walburg van N. huwt Filips de Montmorency; legateert Horn aan
Sabina van Egmond, VI, bl. 31, 95, 96.
Nieuwe Sluis (De) aan de Maas. VII, bl. 299, 301, 302, 303.
Nieuwkuik. Een leen van Luik. VII, bl. 426. - Overstrooming. bl. 426.
Nieuwlicht bij Hoorn. Het klooster. VI, bl. 292.
Nieuwstad (De). (Maastricht). VI, bl. 84.
Nieuw-Sterkenburg bij Doorn. VI, bl. 143. - Opgravingen bij N. VII, bl. 75.
Nieuwvliet. De heerlijkheid. VII, bl. 374. - Het oude en het tegenwoordige dorp.
bl. 374.
Nijemirdum (Het dorp). VI, bl. 387. - De toren. bl. 388.
Nijendaal. Het landgoed. VI, bl. 311, 312.
Nijenhuis. Havezathe. Eigenaars. VI, bl. 297.
Nijenrodes bezitten het hof te Hillegom. VI, bl. 285. - Catharina van N. huwt
J. van Sypestein. bl. 285. - Ernst van N. bezit Zuilestein. VII, bl. 129. - Geertruid
van N. huwt Geurt van Reede, bl. 124.
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Nijmegen. VI, bl. 185, 187. - Vroegere poorten. bl. 187, 188-229. - Het
Gymnasium. bl. 188. - Het Valkhof. bl. 204-206. - Omstreken. bl. 181 vll. en
188 vll. - De Staten van N. koopen het graafschap Culemborg. VII, bl. 146.
Nispen (Jhr. F.H.J. van) bezit den Swanenburg. VII, bl. 280.
Noormannen (De) te Dorestat. VII, bl. 99. - Te Elsloo. VI, bl. 44. - Bij Rijnsburg
geslagen, bl. 241.
Nyehaske. VI, bl. 366, 367.

O.
Oberwald (Het) van het Rijkswald. VI, bl. 211.
Odulfus (St.). Geboorteplaats. VII, bl. 180.
Oeding (Westfalen). VII, bl. 245.
Oegstgeest. Weg van Rijnsburg naar O. VI, bl. 246. - Het dorp en de kerk. bl.
247. - Buitenplaatsen. bl. 247, 248.
Oem's. Heeren van Bokhoven. VII, bl. 462. - Jan O. bl. 462. Jan O. van Elmen.
bl. 429. - Nicolaas O. bl. 462.
Oesterput te Bergen op Zoom. VII, bl. 358. - Oesterteelt op de Ooster-Schelde.
bl. 360-362.
Offingaburg bij Hallum. VI, bl. 359.
Oirschot. VII, bl. 180.
Oisterwijk. De ‘Vrijheid’ van O. Verleden en heden. VII, bl. 177, 178, 181,
192. - Het dorp. Gebouwen. (De oude kerk.) Omtrek. bl. 178-182. - De
Hondsberg, de burgt, voormalige landgoederen. bl. 182-189, 192-195.
Oldeberkoop. VI, bl. 350.
Oldehaske. VI, bl. 367, 368.
Olde koningshuis (Het). Hofstede te Sassenheim. VI, bl. 259.
Oldemirdum. VI, bl. 388.
Oldeneels bezitten de Haere. VI, bl. 319.
Oldetrijne. VI, bl. 358.
Olst. Het dorp. VI, bl. 305, 306. - Vroegere havezathen. bl. 306-310.
O.L.V. Kerk (Voormalige) met het Mariabeeld te Aarden-
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burg. VII, bl. 387. - Te Sluis (Voormalige). bl. 383.
Olyphant (De). Huis bij de Nieuwe Sluis. Eigenaars. VII, bl. 302, 303.
Ommershof. VII, bl. 6.
Onderaardsche gang van Zionsburg. VI, bl. 164. - Van Nederhemert naar de
abdij van Bern. VII, bl. 437.
Onzalige bosch (Het). VII, bl. 58-61.
Ooij (De). De heerlijkheid en het huis. VI, bl. 228.
Oost. Dirk en Isabella van O. in 't bezit van Hillenraad. VI, bl. 95.
Oostbroek. Het huis. VI, bl. 111. - De abdij van O. Lotgevallen en overblijfselen.
bl. 111, 118, 154. - Ludolfus, de abt van O., vestigt een afzonderlijk
nonnenklooster aan de Bilt. bl. 104.
Oostburg in 1830. VII, bl. 391. - Tegenwoordig voorkomen en geschiedenis
der plaats. bl. 392, 393.
Oostergeest. Landgoed te Warmond. VI, bl. 255.
Oosterlingen te Sluis. VII, bl. 381.
Ooster-Schelde (De) bij Bergen op Zoom. VII, bl. 358. - Visscherij en oesterteelt
op de O.S. bl. 359-362, 364.
Oostervant. De graaf van O. verovert Loevestein. VII, bl. 457.
Oosthuyse, (P.J. van), heer van Rijsenburg, sticht de kerk aldaar. VI, bl. 134. Het beeld op zijn grafmonument in de kerk te R. bl. 135.
Oostrum's (Van). Eigenaars van Moersbergen. VI, bl. 144.
Ooststellingwerf. VI, bl. 354.
Oostvoorne (Het eiland). VII, bl. 297, 298.
Oostvoorne. Het dorp en de kerk. VII, bl. 326, 328, 329. - De burgt te O. en het
Hof. bl. 326, 327. - Het duin bij O. en de koepel. bl. 327.
Oost Vrije (Het) of het Vrije van Sluis. VII, bl. 367, 380.
Op-Andel. VII, bl. 451.
Op den berg. Slot te Wijk. VII, bl. 448.
Ophemert. De heerlijkheid. VII, bl. 435.
Opper- of Op-Canne. VI, bl. 82, 87. - Het slot. bl. 88.
Oprode. (Mr. Joachim van), Bisschop van Hebron i.p., Testamentaire
beschikking voor Heijlken van Vucht. VI, bl. 172.
Opschriften boven venster en deur van de woning op Montferland. VII, bl. 288,
295. - Op de Hezelpoort te Nijmegen. VI, bl. 188, 189. - Op de poort van de
ruïne te Wijk bij Duurstede. VII, bl. 103. - Boven de deur der kerk te Wolvega.
VI, bl. 361.
Oranjestein. Landgoed in het Oranjewoud. VI, bl. 351, 352.
Oranjewoud (Het). Aanleg, vorstelijke bewoners, geschiedenis. VI, bl. 344-347.
- Weg van Oudeschoot naar het O. bl. 349. - Beschrijving van het woud en zijne
landgoederen. bl. 350-352.
Oranjewoud. Het landgoed. VI, bl. 350, 351.
Ornia. Luts van O. huwt Tj. T. van Eminga. VI, bl. 331.
Osingastate te Langweer. Beschrijving. VI, bl. 375-377.
Ossenberg (De). VII, bl. 48.
Ossendaalsche allee. VII, bl. 48.
Otto III (Keizer) bevestigt Utrecht in 't bezit van Wijck. VII, bl. 100.
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Otto II, Graaf van Gelder, in 't bezit van Zoelmond. VII, bl. 156. - Koopt
goederen te Velp, bl. 43.
Otto III, Graaf van Gelder, geeft stedelijke rechten aan Arnhem. VII, bl. 7.
Ouborg (De). Toren-ruïne bij Asselt. VI, bl. 17, 95.
Oud-Alkemade. Het slot. VI, bl. 257, 258.
Oud-Berg en Dal. Het hôtel. VI, bl. 219, 221.
Oude Maas bij Heusden. VII, bl. 417.
Ouden Brielle. VII, bl. 318.
Oudeschoot. VI, bl. 349.
Oudeweg. Buiten bij Doorn. VI, bl. 143.
Oudheden op Rijs gevonden. VI, bl. 391. - Te Velp gevonden. VII, bl. 43. - Bij
Wijk bij Duurstede opgegraven. VII, bl. 98, 99, 114. - Oudheden (Romeinsche)
te Beek gevonden. VI, bl. 224. - Op Beverweerd gevonden. VII, bl. 70, - In de
Holle Deurn gevonden. VI, bl. 218, 232. - Op Montferland gevonden. VII, bl.
287. - Op het Raadhuis te Nijmegen. VI, bl. 187, 232. - Op het Valkhof aldaar.
bl. 205. - Bij de Sterkenburgen gevonden. VII, bl. 75.
Oud-Herlaer. VI, bl. 171, 180.
Oud-Heusden, VII, bl. 426.
Oud-Poelgeest. Het tegenwoordige huis en goed. VI, bl. 248-250. - Het oude
stamhuis en zijn eigenaars. bl. 249, 250.
Oud-Rande. Het oude kasteel en het tegenwoordige huis. Eigenaars. VI, bl. 316.
Oud-Teylingen of Lockhorst. VI, bl. 253, 257, 260,
Oud-Valkenburg en zijn kasteel. VI, bl. 52, 53.
Oud-Vroenhoven. De pastorie van O. en haar bewoner, Habets. VI, bl. 81. - De
gemeente bl. 84.
Ouwerkerk bij Vucht. VI, bl. 180.
Overbeek te Velp. VII, bl. 44.
Overbergen. Zie: Averbergen.
Overhage. Onder Biljoen behoorende. VII, bl. 45.
Overlangbroek. Voormalige ridderhofsteden te O. VII, bl. 91.
Overlevering van Coudewater. VII, bl. 339. - Van Baron van Glockman. VI,
bl. 333. - van Ravestein. VII, bl. 306, - Omtrent Zwentibolt. VI, bl. 45.

P.
‘Paardenmarkt’. (De) VII, bl. 375.
Padevoort. Het huis. VII, bl. 292, 296.
Pallaas. De familie bezit Sandenburg. VII, bl. 92.
Pallandt's Heeren van Witthem VI, bl. 63. - Mr. R. baron van P. Eigenaar van
Rozendaal. VII, bl. 21. Van Delen. bl. 34, 39.
Pallandts van Klarenbeek bezitten Walfort. VII, bl. 264.
Pallandt. De baron van P. Eigenaar van Keukenhof. VI, bl. 270.
Pallandt. Floris van P. le Graaf van Kuilenburg. VII, bl. 145. - Portretten van
Floris I en II, op het Weeshuis te Kuilenburg. bl. 152.
Parva Domus te Vught. VI, bl. 163.
Pavia bij Zeijst. VI, bl. I28.
Pepijn verslaat Radboud bij Dorestat. VII, bl. 105.
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Persingen. VI, bl. 223. - Het vroegere kerkje. bl. 228.
Peter de Groote (Czar). Bezoek te Neer-Canne. VI, bl. 87.
Petronella van Saxen sticht het klooster te Rijnsburg. VI, bl. 241. - Grafzerk in
Rijnsburg's kerk. bl. 244.
Piacenza bij Vught. VI, bl. 180.
Pieter (St.) (Zeeuwsch-Vlaanderen). De heerlijkheid. VII, bl. 374. - Het gehucht
bl. 374.
Pieter (St.) bij Maastricht. Het dorpje en zijn kapel. VI, bl. 90. - De heerlijkheid.
bl. 84.
Pieter (St.). Het kapittel te Utrecht. Bezit Biljoen. VII, bl. 45. - Heeft tienden
te Lisse. VI, bl. 275.
Pietersberg (De). VI. bl. 80, 82, 88.
Piet-Gijzenbrug. VI, bl. 265.
Plagdel (De) op Rozendaal. VII, bl. 29.
‘Plantagie (De’) bij het Onzalige Bosch. VII, bl. 61.
Plasmolen. De herberg. VI, bl. 212, 214, 215.
Plataan te Nederhemert. VII, bl. 437.
Plattenberg (De) bij Doorn. VI, bl. 152.
Plekenpol (De). Het oude (adellijke) en het tegenwoordige huis en goed. VII,
bl. 235, 236.
Plettenberg. De Graven van P. Heeren van Witthem. VI, bl. 62. - Bezitten den
Neuborg. bl. 60, 63.
Ploos van Amstel. Het geslacht bezit Lievendaal. VII, bl. 118.
Poederoyen. Het dorp en de oude heerlijkheid. VII, bl. 423, 449.
Poel (De) bij Warmond. VI, bl. 252. - Het veer en de brug over de P. bl. 252.
Poele. Jan en Jans Willemszoon van der P. bezitten Teylingen. VI, bl. 261.
Poelgeest. Het geslacht. Stamburgt en huizen bij Koudekerk. VI, bl. 249, 250.
- Dirk van P. bl. 249. - Gerard van P. bl. 249. - Gerrit van P. bl. 264. - Jan van
P. bl. 250.
Poirters (A.). De dichter. VII, bl. 190, 195.
Pol (De). Havezathe bij Olst. VI, bl. 309.
Pol (De). Huis te Bathmen. VII, bl. 219.
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Pol (G.F. van de) koopt de heerlijkheid Hedel. VII, bl. 417, 461.
Polanen. Jan van P. Derde vrouw. VII, bl. 417.
Portretten (Familie en andere). Op het kasteel van Amerongen. VII, bl. 122-125.
- Op Hardenbroek. bl. 81-83. - Op het stadhuis te Hulst. bl. 409. - In het
Weeshuis te Kuilemburg. bl. 152. - Op Maurick. VI, bl. 169. - Op Middachten.
VII, bl. 56, 57. - Op het kasteel van Nederhemert. bl. 435. - In het Ewouts- en
Elisabeths-gasthuis te Wijk bij Duurstede. bl. 115.
Postkantoor te Venlo. VI, bl. 5.
Praalgraf van F. van Almonde in Brielle's kerk. VII, bl. 323.
Presikhaaf. Het landgoed VII, bl. 6, 7, 9. - Het geslacht. bl. 9.
Presinkhof. VII, bl. 9.
Preuyt. De familie bezit het Olijphantshuis. VII, bl. 303.
Priesterbeek (De). VII, bl. 274.
Prinsenhof (Het) te Wijk bij Duurstede. VII, bl. 113.
Prins Willemsberg bij het Onzalige Bosch. VII, bl. 61.
Proijs. Het geslacht bezit Rijsenburg. VI, bl. 133. - Lunenburg. VII, bl. 90. Walenburg. bl. 92. - Natewisch. bl. 117. - Willem van P. bl. 133.
Prümen. De abdij bezit de kerk van Arnhem. VII, bl. 7.
Putten. De heerlijkheid. Uitgestrektheid en Heeren. VII, bl. 310, 311. - Claas
van P. bl. 311, 334. - Gerrit van P. bl. 310. - Nicolaas (III) v.P. huwt A. van
Strijen. bl. 310. - Hun graftombe. bl. 311, 312. - Oda van P. huwt W. van Hoorne,
Heer van Gaesbeek. bl. 310, 334. - Het Hof te Putten. bl. 312. - Gebruik bij het
eindigen van de vierschaar van P. bl. 313.
Putsmastate bij Goutum. VI, bl. 333.

Q.
Quadt (van). De familie bezit Nederhemert. VII, bl. 436.
Quatrebas. De herberg bij Veenwouden. VI, bl. 341.

R.
Raadhuis te Aardenburg. VII, bl. 388. - Te Axel. bl. 405. - Te Bergen op Zoom.
bl. 353. - Te Brielle. bl. 324. - Te Geervliet. bl. 313. - Te Heenvliet. bl. 304. Te Heusden. bl. 444. - Te Hulst. bl. 409. - Te Kuilenburg. bl. 148. - Te Nijmegen.
VI, bl. 187. - Te Oisterwijk. VII, bl. 178. - Te Sluis. bl. 383. - Te Tholen. bl.
364. - Te Venlo. VI, bl. 5. - Te Wijk bij Duurstede met de verzameling van
oudheden. VII, bl. 114. - Te Woudrichem. bl. 454.
Raar. Het gehucht. VI, bl. 51.
Radulfus en Aldburge. Schenking aan de kerk van St. Maarten. VI, bl. 241.
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Raesfelts (De) bezitten Middachten. VII, bl. 58. - Den Swanenburg. bl. 279. Ursula van R. huwt Godard van Reede. bl. 54. Portret op Middachten, bl. 56. Reinier van R. bl. 54.
Rammekens. Het fort. VII, bl. 401.
Rande of Smeths-Rande. Het landgoed. VI, bl. 316.
Randwijck. Het geslacht bezit Beek. VI, bl. 224. - Frederik Hendrik van R. bl.
224. - Heer Jacob. bl. 224.
Ranst. De Heeren van R. Heeren van Boxtel. VI, bl. 177.
Rathem. VI, bl. 95.
Ratum. De buurschap. VII, bl. 249.
Ravenhorst ('t). Het bosch van. VII, bl. 329.
Ravenswaai. Het dorp. VII, bl. 139. - Oude Heeren van R. bl. 140. - Voormalige
kasteelen. bl. 140, 141. - Alardus, Johan en Surmond van R. bl. 140. - Amarensia
van R. huwt L. van de Ketulle. bl. 355.
Ravestein. De ruïne van R. te Heenvliet. Beschrijving, overlevering (Angelus
Merula), geschiedenis van het slot. VII, bl. 305-308, 333.
Ravestein. Huis te Geldermalsen. VII, bl. 413.
Ravestein. De Heeren van R. Heeren van Breskens. VII, bl. 370.
Rechteren. De graven van R. bezitten Ahnem. VI, bl. 294.
Recollettenklooster te Hulst. VII, bl. 409.
Redemptorist enklooster te Witthem. VI, bl. 62.
Reeburg bij Vught. VI, bl. 172.
Reede. Aleid van R. wed. Wingfield, bezit en verkoopt Zuilestein. VII, bl. 128,
129. - Diderlk Adolf van R. bl. 123. - Frederik van R. Geschillen over
Amerongen en Zuilestein. bl. 128. - Geurt of Godard I, Heer van Amerongen,
huwt Geertruida van Nijenrode, bl. 124, 125. Heer van Zuilestein, bl. 129. Koopt
Amerongen. bl. 128. - Godard II van R. huwt Anna van den Boetselaar. bl. 123,
124. - Godard van R., graaf van Athlone, sticht het tegenwoordige kasteel
Middachten. bl. 54. - Godard Adriaan van R. bl. 56. - Godard Adriaan van R.,
1ste graaf van Athlone, sticht het huis Amerongen. bl. 120, 122. Ontvangt de
heerlijkheid A. bl. 128. - Reinard van R. bl. 57.
Reede Ginkel. Lady Elisabeth van R.G. erft het kasteel Amerongen. VII, bl.
120. - Zuilestein. bl. 130.
Reede van Renswoude (Heer Jan van). Portret op Hardenbroek. VII, bl. 83. Megteld van R. van R. huwt G. van Hardenbroek. bl. 82.
Reimerswael. Beatrix van R., abdis van Rijnsburg. VI, bl. 245.
Reina. Boerenhofstede bij Wijk bij Duurstede. VII, bl. 108.
Reinald I, Graaf van Gelre, op Rozendaal. VII, bl. 18.
Reinald II, Graaf van Gelre, in oorlog met de Munsterschen over Bredevoort.
VII, bl. 232, 263. - Op Rozendaal. bl. 18, - Sticht Monnikhuizen. bl. 8. - Regelt
dijkzaken te Hedel. bl. 416.
Reinald III, Hertog van Gelder, koopt 't gericht van Velp. VII, bl. 43. - Op
Rozendaal. bl. 18, 19, 26, 27.
Reinald IV, Hertog van Gelder, sticht Bethanië. VII, bl. 9. - Op Rozendaal. bl.
19. - Dood. bl. 35. - Bouwt een burgt te Ravenswaai. bl. 140.
Remonstranten. Voormalige kerk te Warmond. VI, bl. 257.
Renesse's bezitten Durendael. VII, bl. 183. - Kersbergen. VI, bl. 125. - Zeijst
bl. 118. - De Heer van R. koopt Zuilestein. VII, bl. 128. - Jan van R. Dood. bl.
142, 380. - Jeanne Charlotte van R. huwt J.L. van Hardenbroek. bl. 81.
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Renesse van Elderen. Anna van R., dochter van G. van Arkel. VII, bl. 424.
Rennen (Jan). VII, bl. 9.
Rennenberg te Diepenveen. VI, bl. 315.
Rennen-enk. VII, bl. 6, 7, 9.
Retranchement. VII, bl. 377.
Reus en Plauwen. Hendrik IX, grave van R. Heer van Dorth. VII, bl. 217.
Reyden (Willem van). Graftombe te Bergen-op-Zoom. VII, bl. 355.
Rheden. De gemeente. VII, bl. 42.
Rhederoord. VII, bl. 53.
Rheder- of Middachtersteeg. VII, bl. 58.
Ribaucourt. Graven de R. Heeren van Ammerzode. VII, bl. 424.
Ridder (De). Het geslacht bezit Lunenburg. VII, bl. 90. - Walenburg. bl. 92. Groenestein. bl. 93. - Johan de R. Slotvoogd van Loevestein. bl. 456.
Ridderhofsteden. Zie: Huis.
Riemsdijk (Jhr. van) koopt den St. Jansberg. VI, bl. 212.
Rietveld. Adriaan van R. met het Hof te Hillegom beleend. VI, bl. 285. - Jan
van R. bl. 285.
Rijdt (De Heer van der) bezit Endegeest. VI, bl. 238.
Rijk (De). De familie bezit Holtmuhle. VI, bl. 10, 11.
Rijkswald (Het). Weg van Groesbeek naar. VI, bl. 208. - Beschrijving en
eigenaars. bl. 210-212.
Rijnbende. Het landgoed des heeren R. te Groesbeek. VI, bl. 206.
Rijnestein. te Kothen. Overblijfselen van het oude huis. VII, bl. 86.
Rijngeest. Buiten bij Leiden. VI, bl. 236.
Rijnsburg. Weg van Leiden naar R. VI, bl. 239. - Geschiedenis van R. en zijn
abdij. bl. 241-243, 245. - Overblijfselen der abdij. bl. 243. - De kerk en haar
grafzerken. bl. 243-246. - Het dorp en het ‘Hof te R.’ bl. 246.
Rijnwijk onder Zeijst. VI, bl. 130, 155.
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Rijs. Het landgoed. Beschrijving en geschiedenis, VI, bl. 389-392.
Rijsenburg. Het dorp. VI, bl. 132, 134, 138. - De R.C. kerk en het grafmonument.
bl 134, 135. - De heerlijkheid R. bl. 133. - Buitens bij R. bl. 132.
Rijsenburg. Het Huis en zijn bezitters. VI, bl. 133. - Het overgebleven poortje.
VII, bl. 66, 67. - Willem van R. bl. 68.
Rijsenburg's warande. VI, bl. 137.
Rijsselt. De havezathe. VII, bl. 203, 207, 224.
Rijswijk (Betuwe). Weg van Echteld naar R. VII, bl. 171. - Het dorp en zijn
kerk. bl. 172-174. - Heeren van R. uit het geslacht van dien naam. bl. 174.
Rijswijk in het land van Altena. VII, bl. 451.
Riniastate bij Nijemirdum. VI, bl. 388.
Rink (G.J.). Predikant te Bathmen. VII, bl. 220.
Rinsmastate te Joure. VI, bl. 369.
Rislo. De hoofdhof. VII, bl. 207.
Robert (Israël). Opzichter van het Valkhof. VI, bl. 205, 231.
Rodanensis. De villa. VII, bl. 388.
Rode, Oude naam van Kloosterrade. VI, bl. 73.
Rodenburg. Lambert van R. VII, bl. 380. - Oude naam van Aardenburg. bl. 380,
388.
Rodenstein. De ridderhofstad. VII, bl. 88, 89.
Roël (Prof. D.A.). Eigenaar van Roobrugge. VI, bl. 317.
Roerdink. Het Scholtegoed. VII, bl. 241. - De eik. bl. 242.
Roermond. VI, bl. 21, 26.
Roesmont (Godschalk). VII, bl. 194.
Rokanje. Het meertje bij R. en zijn versteeningen. VII, bl. 330. - Het dorp en
het duin (de ronde wei). bl. 331, 332.
Rolduc. VI, bl. 66.
Romeinen. Sporen van hun verblijf onder Rijnsburg. VI, bl. 241. Te Katwijk.
bl. 241. - Romeinsche oudheden. Zie: Oudheden. - Romeinsche villa bij Heer
of ‘te Backerbosch’ Beschrijving. VI, bl. 91-93. - Op den Louwberg. bl. 83. Romeinsche weg van Maastricht naar Aken door Witthem. bl. 62. - Bij Wijk
bij Duurstede. VII, bl. 96.
Roobrugge. Het Landgoed. Eigenaars. VI, bl. 316, 317, 320. - Met Oud-Rande
vereenigd. bl. 314, 317.
Roodvoet (De). VII, bl. 108.
Roosendaal (N. Brabant). Het vlek en zijn geschiedenis. VII, bl. 346. - Kerken.
bl. 346, 347.
Roover. Jan de R. heeft het jagtregt van Oisterwijk in leen. VII, bl. 177. - Met
de Nemerlaer beleend. bl. 193. - Dirk de R. Jz. bl. 193.
Rooze (De) bij Olst. VI, bl. 305.
Roozenoord bij Vught. VI, bl. 180.
Rocque (de la). Op Loevestein gevangen. VII, bl. 459.
Roruk te Dorestat. VII, bl. 99.
Rosen (Baron de). Eigenaar van Gillebroek. VI, bl. 47.
Rose Villa bij Zeijst. VI, bl. 132.
Rosmalen. VII, bl. 339.
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Rossem. Stefanie van R., Abdis van Rijnsburg. VI, bl. 245. - Willem van R.
VII, bl. 462.
Rossum. Jhr. Adriaan van R. bezit Hardenbroek. VII, bl. 84, 132. - Heer Godert
van R. Portret op Hardenbroek. bl. 83. - Jan van R. verovert het slot Ammerzode.
bl. 423. - Pieter Godard van R. bl. 84, 132.
Rotgarius (Graaf) met het vruchtgebruik van Zeist, Doorn, enz. begiftigd. VI,
bl. 118, 147, 154.
Rothal fvashem en Rothalnushem. VI, bl. 241.
Rotterdam. Oude en Nieuwe Waterweg van R. naar Zee. VII, bl. 299, 300.
Rouwenberg (De). VII, bl. 52, 53, 59.
Rozenburg. VII, bl. 314.
Rozendaal bij Arnhem. Het kasteel en zijn merkwaardigh eden. Beschrijving.
VII, bl. 17, 24-28. - Geschiedkundige herinneringen en eigenaars. bl. 17-21. Het kasteel in vroegere tijden. bl. 28, 29. - Het park en het hôtel. bl. 21-24. Schoone partijen op het landgoed. bl. 29-33.
Rugahuizen. VI, bl. 392.
Rugge. De kapel van R. VII, bl. 332.
Ruijsch. De familie bezit Waijestein. VII, bl. 118.
Ruitersbeek (De). VII, bl. 63.
Rummel. VI, bl. 161, 179.
Run (De). VI, bl. 174.
Rusthof te Hees. VI, bl. 191.
Rustoord te Huizum. VI, bl. 327.
Ruzziburg te Rijsenburg. VI, bl. 139.
Ryckevorsel. Grafmonument der familie te Rijsenburg. VI, bl. 134. - Jhr. van
R. laat het beeld in de kerk te Rijsenburg plaatsen. bl. 135.

S.
Saeftinghe. De heerlijkheid. VII, bl. 406.
Saffenberg. Heer Adelbrecht van S. helpt de abdij van Kloosterrade stichten.
VI, bl. 73. - Een erfdochter der Ss. brengt 's Hertogenrade aan Limburg. bl. 76.
- De S. maken aanspraak op Heusden.
Saffenburg. VI, bl. 68.
Salvator (St.) te Utrecht bezit het huis te Echteld. VII, bl. 170.
Salm-Kyrburg (De vorsten van). Heeren van Boxtel, VI, bl. 177.
Salm Salm. De vorst van S. huwt eene freule van Bronkhorst-Anholt. VII, bl.
276. - Bezit Anholt.
Sande (van). Het geslacht. VII, bl. 92.
Sandenburg. Het kasteel (Het oude en het nieuwe.). Eigenaars. VII, bl. 92, 93.
- Het bosch van S. bl. 91.
Sanderbout. Volksnaam van Zwentibolt. VII, bl. 45.
Sassenheim. Het dorp en zijn verleden. VI, bl. 258, 259. - Het geslacht. bl. 259.
- Heer Dirk van S. bl. 259. - Arnoldus en Walvinus van S. bl. 259.
Saxen. Ernst Frederik, hertog van S. verkoopt Kuilenburg. VII, bl. 146.
Saxnem. VI, bl. 259.
Scavendriesch. Edelen uit den stam van S. Heeren van Wijlre. VI, bl. 57.
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Sceifaerts van Merode. Heeren van Wijlre. VI, bl. 57.
Schaapskooi (De) op Rozendaal. Gezigt bij de. VII, bl. 31, 32.
Schaersbergen. VII, bl. 35.
Schaerweijde. De ambachtsheerlijkheid. VI, bl. 155.
Schagen. Albert van S. sticht het ‘Hof te Rijnsburg’. VI, bl. 246.
Schalkwijk. VII, bl. 413.
Scheers (Dr.). De erven bezitten den Hatertschen toren. VI, bl. 201.
Schellinger (Cornelis) staat den Hernhutters te Zeijst verblijf toe. VII, bl. 121,
155. - Heer van Driebergen. bl. 142.
Schelmsche weg (De). VII, bl. 34.
Schenk van Nijdeggen. Het geslacht bezit Hellenraad. VI, bl. 95. - Arnold van
S. bl. 95.
Schenk van Tautenburg. Maria S.v.T. Abdisse van Rijnsburg. VI, bl, 242, 245.
Schenkinsmastate of de Stins te Goutum. VI, bl. 333.
Scherpenzeel. Voormalige havezathe bij Wijhe. VI, bl. 300, 304.
Scherpenzeel. Gerrit van S., eigenaar van Rozendaal. VII, bl. 20. - Willem van
S., erfelijk bezitter van Rozendaal. bl. 21.
Schiersloot (De). VI, bl. 340.
Schierstins (De) te Veenwouden. Verzameling van oudheden. VI, bl. 336. Voor slooping bewaard. bl. 337. - Beschrijving. bl. 339, 346.
Schipbeek (De). VII, bl. 219.
Scholten in den Achterhoek. VII, bl. 237, 239.
Scholtenhuis. Erve bij Winterswijk. VII, bl. 252.
Schonauwen. De ruïne van S. VI, bl. 160; VII, bl. 413.
Schoondijke. VII, bl. 398.
Schoonenburg te Velp. VII, bl. 16.
Schoonevelde. VII, bl. 376.
Schoonoord bij Doorn. VI, bl. 147, 149, 156. - Bij Zeijst. bl. 130.
Schoorsteenstuk in de woning van J. van Houten te Tholen. VII, bl. 365. - In
het Landshuis te Hulst. bl. 409.
Schooter convent (Het). VI, bl. 348.
Schoterland. VI, bl. 354, 366.
Schouwen (van). De familie bezit het vroegere huis van Endegeest. VI, bl. 237.
Schrans (De) bij Leeuwarden. VI, bl, 327.
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Schulze of Lehnschulze. VII, bl. 239.
Schuttersgild en doelen te Heusden. VII, bl. 446, 447.
Schwartzenberg. Jagthnis der S. te Rijs. VI, bl. 390.
Seldeneck. De Heeren van S. bezitten Zuilestein. VII, bl. 129.
Selirat schenkt goederen te Hedel aan de abdij van Lauresham. VII, bl. 416.
Seminarie (Aartsbisschoppelijk) te Kerkrade. VI, bl. 74-78. - Te Kuilenburg.
VII, bl. 149. - Te Rijsenburg. VI, bl. 137, 138, 139.
Semper Unitas. Schietwedstrijden bij Oisterwijk. VII, bl. 184.
Senarclens de Grancy (De baron de). Eigenaar van het Huis. Stapelen. VI, bl.
177.
Servaas (St.). De bron van S. en haar legende. VI, bl. 87. - De Kerk te Maastricht.
bl. 79, 84.
Siderius (Mr. Meinardus) bouwt Lycklema-stins. VI, bl. 359.
Simon (St.). De markgravin de S. wed. van H. van Utenhove. VI, bl. 104. Margaretha de S. huwt J. de Glimes. VII, bl. 353.
Simpelveld. VI, bl. 67, 77.
Sincfal (De). VII, bl. 366.
Sixmastate onder Huizum. VI, bl. 327, 328.
Slangenboschje (Het) bij Wijk bij Duurstede. VII, bl. 95.
Slavante. VI, bl. 90.
Slikkenburg. Het hoornwerk en het dorp. VII, bl. 365.
Slingerbeek (De). VII, bl. 236.
Sloe (Het). VII, bl. 401.
Sloet tot Lindenhorst (De baron). Bewoner van Scherpenzeel. VI, bl. 304.
Slot. Zie: Huis.
Sloten en zijn verleden. VI, bl. 379, 380, 384, 393.
Slotermeer. VI, bl. 382.
Slotje (Het) te Neerbosch. VI, bl. 192.
Sluijs. Weg van Nieuwvliet naar S. VII, bl. 375. - Oorsprong en geschiedenis
der stad. bl. 378-382. - Verdwenen gebouwen. bl. 382, 383. - Het Stadhuis, zijn
toren (met Jantje van Sluis) en zijn verzameling van oudheden. Voorkomen der
stad. bl. 383, 384.
Sluis. Heer Arnold van der S. Graftombe. VII, bl. 437.
Sluijse (van der). Het geslacht. VII, bl. 442.
Smeths-Rande. Zie: Rande.
Sminiastate te Bergum. VI, bl. 341.
Smits (Generaal). Kommandant van Bronbeek. VII, bl. 11.
Sociëteit. Thalia te Bergen op Zoom. VII, bl. 356. - Te Winterswijk. bl. 248.
Soestwetering (De). VI, bl. 308.
Solms (Henrica van). VI, bl. 118.
Sondel. Het dorp en het Heerenhuis. VI, bl. 385. - De vroegere Stins te S. en
haar geschiedenis. bl. 386.
Sonnega. VI, bl. 358.
Sophia, Wed. van graaf Dirk VI, schenkt een kerk aan Rijnsburg. VI, bl. 242.
Sophia'sburg. Landgoed te Vught. VI, bl. 162. - Het vroegere
Karthuizers-klooster. bl. 163.
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Spaen (van). Het geslacht bezit Biljoen. VII, bl. 45. - Een van S. legt Beekhuizen
aan. VII, bl. 49, 50.
Spangenberg (A.G.) in Nederland. VI, bl. 121.
Spannenburg. De herberg. VI, bl. 377, 378.
Sparrendaal. Landgoed bij Rijsenburg, VI, bl. 133, 134, 138, 140.
Sparrendaal bij Vught. VI, bl. 180.
Sparrenhenvel bij Zeijst. VI, bl. 130.
Spekken. Het Huis ter S., thans hofstede te Lisse. VI, bl. 276, 288.
Spieringh van Well. Het geslacht. VII, bl. 431, 442. - Slot der Heeren S. te Wijk.
bl. 449. - Dirk S. abt van Bern. bl. 438.
Spiker. Vroegere S. bij Asselt. VI, bl. 17.
Spoorweg Antwerpen-Gladbach. VI, bl. 18, 22. - Spoorwegrit van Hilversum
over Utrecht naar den Bosch. bl. 158-160. - Van Utrecht naar Hedel. VII, bl.
412-414. - Van Valkenburg over Aken naar Herzogenrath. VI, bl. 67. - Spoorweg
door het 5e district van Zeeland. VII, bl. 403, 404, 406.
Spreeuwenstein. Vroeger kasteeltje te Vught. VI, bl. 165.
Staats-Vlaanderen. VII, bl. 335. - Toevlugtsoord voor om des geloofs wil
vervolgden. bl. 373.
Stadhuis. Zie: Raadhuis.
Stallingweer. Zie: Stellingwerf.
Stapelen (Het huis). Het tegenwoordige en het voormalige kasteel. VI, bl. 176,
177.
Staten. Zie: Huis.
Steeg (De). VII, bl. 53, 58.
Steeland. Filips van S. in 't bezit van Vredenstein. VII, bl. 141.
Steenbergsche vliet (De). VII, bl. 346.
Steenen brug (De). VII, bl. 94.
Steenen kamer (De) te Ravenswaai. VII, bl. 140.
Steenhuis. Willem en Jacob van S. staan landerijen aan Egmond's abdij af. VI,
bl. 251.
Steenhuizen. Willem van S. heeft goederen te Poelgeest. VI, bl. 249.
Steenkoolbeddingen in Limburg. VI, bl. 65, 66.
Steenwijk. Buiten bij Boxtel. VI, bl. 174.
Steijn. Weg van Beek naar S. VI, bl. 32, 33. - Het dorp. bl. 34, 35, 40, 44. - Het
heerenhuis en de burgtruïne. bl. 36-38.
Steijn. De rijksheerlijkheid. Geschiedenis en Heeren. VI, bl. 38-40. - Arnold
van St. bl. 38.
Steijn. Het klooster. VI, bl. 292.
Stein fort. Ludolf van S., mede-eigenaar van den burgt te Bredevoort. VII, bl.
261. - Rudolf van Steinvorden. bl. 261.
Stekkenberg (De). VI, bl. 206.
Stel (Willem Adriaan van der) en zijne vrouw Maria de Haze. Grafzerk in Lisse's
kerk. VI, bl. 275.
Stellingwerf of Stallingweer. Geschiedenis. VI, bl. 354.
Sterkenburg. De ridderhofstad. VI, bl. 110, 142. - Laan naar het huis. bl. 143.
- Beschrijving van het Huis en den toren. bl. 72-76. - Eigenaars of Heeren. bl.
76, 78, 132. - Hardenbroek een leen van S. bl. 83. - Het voormalige regthuis
der gemeente S. en de voormalige kapel. bl. 78. - De weide van S. bl. 79.
Sterrebeeke. Grafzerk van den Heer van S. in de kerk te Hulst. VI, bl. 408.
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Steyl. VI, bl. 12.
Stins (De) te Goutum. VI, bl. 333.
Stockheim. VI, bl. 55, 56.
Stoetwegen. Oude heerlijkheid, thans gehucht. VI, bl. 130.
Stoomtram. Zie: Tram.
Strijen. De heerlijkheid. Heeren. VI, bl. 310, 311. - Aleid van S. Zie: Nicolaas
van Putten.
Strucht. VI, bl. 54.
Suameer. VI, bl. 342.
Süderwick. VII, bl. 274.
Suitbert te Buurmalsen. VII, bl. 157. - Sticht kerkjes in het land van Altena. bl.
450, 451, 452.
Sulzbach. De hertogen van S. Markgraven van Bergen op Zoom. VII, bl. 351.
Suringar (W.H.). Als stichter van Ned. Mettray. VII, bl. 202, 206.
Suthempe. VI, bl. 293.
Swaefken. De familie bezit Oud-Rande. VI, bl. 316. - Seine S. bl. 317.
Swalm (De). Het riviertje. VI, bl. 13, 16.
Swalmen. Het dorp. VI, bl. 13. - Het huis te S. bl. 95. - De heerlijkheid en haar
heeren. bl. 95.
Swanenburg (De) in den Geld. Achterhoek. Het kasteel. Beschrijving en
eigenaars. VII, bl. 278-280, 283, 295. - Willem van S. bl. 278.
Swellengrebel (Mr. Hendrik). Eigenaar van Schoonoord. VI, bl. 156.
Swinderen (Jhr. Mr. H.K.B. van). Eigenaar van Rijs. VI, bl. 390. - Jhr. Swinderen
van Rijs, eigenaar van Lunenburg. VII, bl. 88.
Sypenstein (J. van). Mede-ontginner van het Keukenduin. VI, bl. 280. - Bezit
het Hof te Hillegom. bl. 285.
Sytjama (Sehelte). Zijn Stins te Huizum. VI, bl. 328.

T.
Taets van Amerongen (De baronnen). Eigenaars van Kersbergen VI, bl. 125. Van Natewisch. VII, bl. 117.
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Taglingi. VI, bl. 260.
Tallyho Cottage onder Zeijst. VI, bl. 130.
Tamme van Dijk (Mr.). Eigenaar van Wijnbergen. VI, bl. 313.
Tasselt. De boschjes van T. De steen van daar wederregtelijk naar Sonsbeek
gebragt. VII, bl. 59, 60.
Teding van Berkhout. De familie bezit Hoenlo. VI, bl. 310.
Tegeders. VII, bl. 239, 293.
Tegelderij (De). VI, bl. 21.
Tegelen. Het dorp. Gebouwen en geschiedenis. VI, bl. 7-9, 94. - Het kasteel te
T. Zie: Holtmuhle.
Tempelieren. Klooster der T. te Wijk bij Heusden. VII, bl. 449.
Tent (De). Uitspanning in het Oranjewoud. VI, bl. 352.
Terlet. Het gehucht. VI, bl. 34.
Ter Neuzen. De voormalige vesting en de tegenwoordige stad. VII, bl. 402, 403.
Tetricus (Keizer). Penning van T. onder Steenwijk gevonden. VI, bl. 174.
Teylingen. De ruïne van T. VI, bl. 258-260, 267. - Het voormalige slot. Eigenaars
en geschiedenis. bl. 260-265. - Willem van T. bl. 261. - De tegenwoordige
familie van T. bl. 265. - De Heer van T. Ambachtsheer van Lisse. bl. 275.
Thabor. Het klooster. VI, bl, 292.
Thienen (Andries van). Ontginner van het Keukenduin van Teylingen. VI, bl.
280.
Thilman Werenbertszoon. Heer van Ubbergen. VI, bl. 227.
Tholen. Weg van Bergen op Zoom naar T. VII, bl. 362. - Het veer over de
Eendracht. bl. 363. - Het stadje en zijn gebouwen. bl. 363-365.
Thoms (De gravinne de) huwt den baron van Leyden. VI, bl. 256.
Tiddenga (Generaal). VI, bl. 365.
Tiel. VII, bl. 166, 427.
Tietbold en Gerolf (De graven). Dood. VI, bl. 241.
Tinte. Het gehucht. VII, bl. 332.
Tjerkgaast. VI, bl. 378.
Tomme (De). Grafheuvel bij Heer. VI, bl. 93.
Tonberg (Rozendaal). VII, bl. 29, 50.
Tongeren. De mark. VI, bl. 297.
Torck. Het geslacht bezit Rozendaal. VII, bl. 21. - Lubbert Adolf T. bl. 23, 28,
32. - Mevr. P.W.T. van Hoorn. bl. 26.
Torck van Sinderen. Lubbert T. door huwelijk Heer van Nederhemert. VII, bl
436. - Lubbert T. geeft Grave over. bl. 436. - Joh. Torck. bl. 440.
Torck van Nederhemert. Margaretha T. huwt A. van Aeswijn. VII, bl. 77.
Toren (Kerk-) te Beusichem. VII, bl. 154. - Te Buren. bl. 163. - Van
Ellewoutsdijk. bl. 204. - Van Groede. bl. 373. - Te Huizum. VI, bl. 327. - Te
Nijemirdam. bl. 388. - Te Olst. bl. 306. - Te Oostvoorne. VII, bl. 329. - Der
Herv. kerk te Vught. VI, bl. 165. - Der Roomsche kerk te Tegelen. VI, bl. 7. Te Woudrichem. VII, bl. 453. - Der abdij van Rijnsburg. VI, bl. 243.
Toren (Slot-) van Oud-Rande. VI, bl. 316. - Van Sterkenburg. VII, bl. 76. Torenruïne van Dever. VI, bl. 270-272. - Van Walenburg. VII, bl. 91. - Van
Weerdestein. bl. 84-86. - Te Warmond. VI, bl. 254. - Te Wijk bij Duurstede.
VII, bl. 102-108.
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Toren van Bourgondië (De) te Sluis. VII, bl. 381, 382.
Tour d' Auvergne. Frederik Maurits de la T. Markgraaf van Bergen op Zoom.
VII, bl. 351. Heer van Hedel. bl. 417, 461. - François Egon de La T. Markgraaf
van Bergen op Zoom. bl. 351.
Tournesol (Tulp). VI, bl. 276.
Tramlijnen in ons land. VI, bl. 97-99. - In Friesland. bl. 323. - Stoomtram van
Bergen op Zoom naar Tholen. VII, bl. 362. - Van den Bosch naar Heeswijk. bl.
338. - Van Leiden naar Haarlem. VI, bl. 234, 273. - Van Utrecht naar de Bilt.
bl. 99-103.
Treslong. Buiten te Hillegom. VI, bl. 285. - Lodewijk van T. bl. 285.
Tricht. VII, bl. 157.
Trichts Wilder. Zie: Wilre.
Troije. Het kasteel. VII, bl. 401.
Tromp (M.H.). Portret op Maurick. VI, bl. 169.
Tuijll van Serooskerken (Jeronimus van). Grafmonument te Bergen op Zoom
VII, bl. 355.
Tulpenboom op Oud-Poelgeest. VI, bl. 251.
Turck. Godfried T. huwt Corn. de Harf. VII, bl. 463.
Turnor (Margaretha) huwt G.A. van Reede. VII, bl. 122.

U.
Ubach-over-Worms. VI, bl. 77.
Ubbergen. Het dorp en zijn verleden. VI, bl. 226-228. - Het vroegere kasteel.
bl. 227. - De heerlijkheid of het graafschap U. bl. 227.
Uberan. VI, bl. 227.
Uda schenkt Witthem aan de abdij van St. Jacob te Luik. VI, bl. 63.
Udenhout. VII, bl. 177.
Ulestraten. VI, bl. 48.
Ulft. Het dorp. VII, bl. 281. - Het overblijfsel van het oude slot. bl. 281, 282. Geschiedenis en heeren van het slot U. bl. 282-284. - Christina van U. bl. 282.
- Heer Dirk van U. (1132). bl. 282. - De Heeren van U. uit het geslacht der
Heeckerens bezitten den Swanenburg. bl. 278. - Evert I van Heeckeren van U.
bl. 282. - Evert II van H.v.U. Erfmaarschalk von Gelder. bl. 283. - Evert III
verpandt Ulft. bl. 283. - Evert, zoon van Frederik. Lotgevallen. bl. 283. - Frederik
van U. bl. 278, 283.
Ultra montem. Het geslacht. VI, bl. 306.
Unemastate te Joure. VI, bl. 369.
Uniastate onder Wirdum. VI, bl. 334.
Urnen bij Delen opgegraven. VII, bl. 33, 35-37, 39-41.
Ursula (St.) en de 11000 maagden. Vroeger klooster haar gewijd te Warmond.
VI, bl. 254.
Utenhove (Jhr. Maurits Karel van). Heer van Coelenberg. VI, bl. 104. - Willem
van U. VII, bl. 390.
Utrecht. De stad. VI, bl. 99. - De voorstad buiten de Witte Vrouwenpoort. bl.
101.
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Utrecht (Het bisdom), in het bezit van Wijck en Duurstede. VII, bl. 100. Verhouding van den bisschop tot Zeijst. VI, bl. 117. - De bisschop in het bezit
van Stellingwerf. bl. 354.

V.
Valkenberg bij de Steeg. VII, bl. 53.
Valkenburg (Limburg). VI, bl. 52, 78. - Het poortgebouw van Steijn's burgt een
leen van V. bl. 36. - De voorburgt van Elsloo, een leen van V. bl. 43. - Jan van
V. Heer van Bergen op Zoom. VII, bl. 351.
Valkhof (Het) te Nijmegen. VI, bl. 204. - De kapellen en het vroegere paleis.
bl. 205, 206.
Varsseveld. VII, bl. 261.
Vecht (De oude) te Utrecht. VI, bl. 101.
Veem- of Vrijgericht (Het). Regtshandel en beteekenis der instelling. VII, bl.
265-269.
Veen. Het dorpje en de vroegere heerlijkheid. VII, bl. 449. - Het geslacht. bl.
442.
Veenenburg. De heerenhofstede. VI, bl. 282.
Veenwijk. Buitenplaatsen van dien naam bij Oudeschoot. VI, bl. 349.
Veenwouden. Het dorp en de Schierstins aldaar. VI, bl. 336-341.
Veenwoudsterwal. VI, bl. 341.
Vegelin van Claerbergen (Jhr. Mr. P.P.). State te Joure. VI, bl. 369, 371, 372.
- Een Jhr. V. bewoont Hinderstein. VII, bl. 88.
Velde. Nicolaas van de V. ontvangt Beverweerd in leen. VII, bl. 71.
Veldhuizen bij Zeijst. VI, bl. 116.
Velp. Het dorp en zijn geschiedenis. VII, bl. 42-44. - Landgoederen en
vischkweekerij onder V. bl. 44-50. -
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Het Velperbroek. bl. 14. - De Velperweg en zijn buitenplaatsen. bl. 4 vll.
Venlo. Geschiedenis en voorkomen. VI, bl. 2-5.
Venroy, Kanunnik van St. Maria. Dood. VII, bl. 110.
Verhuell (Alex.). Asyl op zijn kosten te Brielle opgerigt. VII, bl. 320. - Collectie
prenten aan die stad geschonken. bl. 325.
Verschuer (De baron van). Eigenaar van den St. Jansberg en den Plasmolen.
VI, bl. 212, 215.
Verstolk van Zoelen (J.G. baron). VII, bl. 168.
Vianen krijgt Hardenbroek in leen. VII, bl. 83. - Zweder van V. Heer van
Beverweerd. bl. 71. - Johanna van V. van Beverweerd. bl. 71. - Afkomst van
het geslacht. bl. 145.
Vier Ambachten (De). VII, bl. 367.
Villa Blanda bij Zeijst. VI, bl. 116.
Villa Leonarda bij Heenvliet. VII, bl. 303.
Villars. Het klooster van V. ontvangt eilanden tusschen Maas en Waal. VII, bl.
456.
Villiers (Mr. Frederik). VII, bl. 120.
Vilsteren. Baronnen de V. Heeren van Ammerzode. VII, bl. 424.
Viry (Jhr. De). Houtvester van Holland. VI, bl. 264.
Virulij (De Heer). Eigenaar van het Onzalige Bosch. VII, bl. 58. - De koepel
van V. bl. 60.
Visscherij op de Ooster-Schelde. VII, bl. 359-362.
Vischkweekerij (Kunstmatige) bij Biljoen. VII, bl. 46.
Vladeracken's. Heeren van de Nemerlaer. VII, bl. 193, 194.
Vlieck. Het gehucht. VI, bl. 48. - Het Huis te Vlieck. bl. 48. - Landschap bij V.
bl. 49.
Vliet (De). Het riviertje. VI, bl. 252.
Vlijmen. VII, bl. 425, 426.
Vlijt en Zegen. Vroegere hofstede te Vught. VI, bl. 163.
Vlodrop. VI, bl. 22.
Vogelenzangstate bij Veenklooster. VI, bl. 338, 365.
Volke (Herman) vermaakt land te Hees. VI, bl. 191.
Vollenhoven. Het landgoed. VI, bl. 112, 113. - Door Baron G.A.G.Ph. van der
Capellen bewoond. bl. 113, 114. - Kabinet. bl. 114.
Voorburg bij Vught. VI, bl. 173, 179.
Voordorpsche dijk. VI, bl. 102.
Voorholten. Oude naam van Rennen-enk. VII, bl. 9.
Voorne (Het eiland)). Kanaal door V. VII, bl. 299, 302.
Voorne. De heerlijkheid. Uitgestrektheid en Heeren. VII, bl. 297, 298. - Aelbrecht
van V. Begunstigt Brielle. bl. 318. - Albert van V. Heer van Bergen op Zoom.
bl, 351. - Gerard van V. geeft stadsregten aan Brielle. bl. 318. - Hendrik van V.
bl. 307, 318. - Hugo van V. bl. 297.
Voorne over de Flakkee. VII, bl. 297.
Voorst (Van). Het geslacht met dat van Dorth verwant. VII, bl. 216. - Bezit
Averbergen. VI, bl. 306. - Transisalanus Adolf baron van V. Bezittingen en
graftombe in Wijhe's kerk. VI. bl. 297. - Christoffel Aemilius van V. bl. 297.
Vorgten. Het dorpje. VI, bl. 302.
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Voslair. De heerlijkheid. VII, bl. 195.
Vos van Steenwijk (Baron de) bezit het Huis te Windesheim. VI, bl. 293.
Vossenhutje (Het) bij Beek. VI, bl. 225.
Vossenveld (Het) bij Winterswijk. VII, bl. 248, 249.
Vrededaal. Vroeger klooster, thans hofstede aan de Biltstraat. VI, bl. 153.
Vredenstein. Het voormallge kasteel en zijn bezitters. VII, bl. 140, 141.
Vrije van Brugge (Het). Geschiedenis. VII, bl. 379, 380.
Vrije van Sluis (Het). VII, bl. 367, 380.
Vrijgericht. Zie: Veemgericht.
Vrijlaat. Naam van de bewoners van het Vrije van Brugge. VII, bl. 379.
Vroenhoven. Het graafschap. VI, bl. 84.
Vught. Het dorp en zijn geschiedenis. VI, bl. 161, 162, 167. - Heerenhuizen en
kerken. bl. 162-166, 172. - Het Kasteel Maurick. Zie aldaar. - Weg van Vught
naar Boxtel met zijn buitenverblijven. bl. 171 vll.
Vughtsche heide (De) en de ‘torentjesgalg’. VI, bl. 167, 179.

W.
Waal (De). De rivier. Zamenvloeijng met de Maas. VII, bl. 451, 455.
Waal (De). Meertje bij Rokanje. VII, bl. 330.
Waalsch Hervormde Gemeente te Groede. VII, bl. 373. - Te Aardenburg. bl.
389. - Kerk te Cadzand. bl. 376.
Waardenburg en zijn kasteel. VII, bl. 413.
Wachtendonk. Willem van W. verkoopt Ammerzode. VII, bl. 423.
Wael (De). Het geslacht bezit Moersbergen. VI, bl. 144. - Bartholomeus de W.
van M. bl. 155.
Wael's van Vronestein bewonen Dever. VI, bl. 273, 398.
Waes (Het land van) VII, bl. 408.
Waijestein. De ridderhofstad. Eigenaars. VII, bl. 118.
Waldeck. De graven van W. in het bezit van Witthem. VI, bl. 63. - George
Frederik van W. Graaf van Kuilenburg. VII, bl. 143, 146, 150. - Filips Theodoor
van Waldeck-Pyrmont, Graaf van Kuilenburg. bl. 146. - Hendrik Wolrad van
W. Graaf van Kuilenburg. bl. 146, 150.
Walderen. De gouw. VI, bl. 354.
Walenburg. Overblijfsel van het slot (De toren.). VII, bl. 91. - Eigenaars. bl.
92.
Walfort. Het huis en zijn eigenaars. VII, bl. 264. - Het veemgericht op W. bl.
265.
Waliën. Het huis. De boschpartij bij de beek. VII, bl. 252-254.
Walto geeft goederen te Velp aan Lauresham's abdij. VII, bl. 43.
Wansoulle (Philippe de). Heer van Neer-Canne. VI, bl. 86.
Wapen van den Briel. VII, bl. 319. - Van Brielsch Nieuwland. bl. 315. - Van
Coevorden. VI, bl. 314. - Der familie Heijm. bl. 168. - Van Rijnsburg. bl. 243.
- Van Schuijlenburg. VII, bl. 282. - Van het geslacht Ulft. bl. 282. - Van Vught.
VI, bl. 164. - Van Zweder van Gaesbeek. VII, bl. 135.
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Warmond. Het dorp. Kerken en ruïnen. VI, bl. 253-255, 257. - Heeren van W.
bl. 252, 257. - Grafsteen. bl. 255. - Dirk van W. bl. 257. - Het Huis te W. en
zijn park. bl. 256, 257.
Warmonder hek. VI, bl. 252, 253.
Warmonder Lee (De). VI, bl. 252, 253.
Wassenaars (De). Eigenaars van het Huis te Echteld. VII, bl. 171. - Heer Jacob
van W. legt een tolbrug over de Poel. VI, bl. 252.
Wassenaar Obdam. Jacob van W.O. verslaat Spanjaarden bij Stockheim. VI,
bl. 56.
Wassenaar-Warmond. Albrecht baron van W. VI, bl. 257.
Wassergeest. Het landgoed. VI, bl. 270, 280.
Waterberg (De) bij Arnhem. VII, bl. 34.
Wateringen. Willem van W. bezit Teylingen. VI, bl. 261.
Waterlandkerkje. Het dorpje. VII, bl. 394. - Het vorige en het tegenwoordige
kerkje. bl. 394.
Water Meerwijk. VI, bl. 226.
Waterval. Gehucht in Limburg. VI, bl. 50.
Wattewijl (De baron van). VI, bl. 121.
Waveren. Thieman van W. bezit het Hof te Hillegom. VI, bl. 285. - De
tegenwoordige familie van W. bl. 285.
Wechterholt. De mark. VI, bl. 297.
Wedden (van der) en de Kruiff. De stoomfabriek der Heeren bij Berg en Dal.
VII, bl. 218.
Weerdestein. De toren van W. Vóór en na de restauratie. Bestemming en
eigenaars. VII, bl. 84-86. - Het geslacht W. bl. 86.
Weerestein. De buurtschap. VI, bl. 286.
Weeshuis (van Merula) te Brielle. VII, bl. 322. - Te Buren. Stichtster en
beschrijving. bl. 165. - Te Kuilenburg. Stichtster. Schilderijen. bl. 151, 152.
Weesinrigting van van 't Lindenhout te Neerbosch. Beschrijving. VI, bl. 193-195,
231. - Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het huisgezin. bl. 201-203.
Wegen (Ter). Het Hof ter W. VI, bl. 258.
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Well. Het dorp en het kasteel. (Het Huis te Malsen). VII, bl. 425, 431. Geschiedenis en Heeren. bl. 431, 432. - Gislebertus de Welle. bl. 431. Gerdanchus en Albertus de W. bl. 431. - Johan van W. bl. 432.
Weltevreden bij Vught. VI, bl. 173.
Werden. Bezittingen der abdij te Well. VII, bl. 431.
Werner, bisschop van Munster, bouwt een burgt te Lohn. VII, bl. 261.
Westermeer. Vroeger aanzien en staten. VI, bl. 369.
Wester Meerwijk. VI, bl. 226.
Wester-Schelde (De). VII, bl. 369, 399, 400.
Westrenens (De) bezitten Sterkenburg. VII, bl. 78, 132. - Jan Jacob van W. heer
van Themaat, Wierst en Vuilkoop huwt de erfdochter der Mamuchets. VI, bl.
111. - Pieter Hieronymus van W. van Themaat verkoopt Houderinge. bl. 111.
Weststellingwerf. VI, bl. 354, 357. - De van Harens grietmannen van W. bl.
363-365.
Westvoorne. VII, bl. 297.
Wezemale (Arnoud van). Heer van Bergen op Zoom. VII, bl. 351. - Gerard van
W. I eer van Bergen op Zoom. bl. 349, 351.
Wiarda. Sjoerd W. bewoont Wiardastate. VI, bl. 330.
Wiardastate te Goutum. VI, bl. 324. - Beschrijving van de state en eigenaars.
bl. 329-333, 395.
Wickefort. Abraham van W. op Loevestein gevangen. VII, bl. 459.
Wielingen. VII, bl. 376.
Wijborg's bezitten Hoenlo. VI, bl. 311.
Wijckerslooth (De baron van). Eigenaar van Weerdestein. VII, bl. 85, 86.
Wijckerslooth van Schalkwijk (De baron van). Bisschop van Curium i.p.i. VI,
bl. 247.
Wijdenberg bij Oisterwijk. VII, bl. 188, 195.
Wijhe. Het drop. VI, bl. 294, 295. - De kerk en haar graftombes. bl. 295-297. Havezathen. bl. 297-300. - De hof te W. of het slot. bl. 301.
Wijhe. Het geslacht. VI, bl. 301. - Otto van W., Heer van Echteld. VII, bl. 171.
Wijhedaal. VI, bl. 301.
Wijhezigt. Het landgoed. VI, bl. 295.
Wijk bij Heusden. De heerlijkheid en de voormalige kasteelen. VII, bl. 448,
449.
Wijk bij Duurstede. Het oude Dorestat van vóór 1000 jaar. VII, bl. 96-98. Opgravingen. bl. 98. - Lotgevallen en ondergang. bl. 99. - Heeren van Wijk en
Duurstede (Het kasteel). bl. 100. - Het tegenwoordige stadje en zijn
merkwaardige gebouwen. bl. 100, 101, 112-116. - Beschrijving van de
toren-ruïne en haar vertrekken. bl. 102-108. - Het kasteel Duurstede onder de
bisschoppen van Utrecht en in later tijd. bl. 108-111. - Oudste geschiedenis en
eigenaars van het kasteel. bl. 111, 112, 175.
Wijkerstein te Wijk. VII, bl. 448.
Wijler. VI, bl. 219, 220. - Wijlermeer. bl. 223. - Wijlertop, bl. 221, 225.
Wijlre. Het dorp. VI, bl. 56, 57, 64. - Het kasteel. bl. 56. - De rijksheerlijkheid
W. en haar Heeren. bl. 56, 57.
Wijnand van Elsloo. Legende. VI, bl. 45.
Wijnbergen. De buurschap. VII, bl. 293.
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Wijnbergen. De heerlijkheid en het geslacht van W. VI, bl. 313; VII, bl. 296.
Wijnbergen of Mastenbroek. Buitengoed bij Diepenveen. VI, bl. 313. - Burgt
bij Doetinchem. VII, bl. 283.
Wijtgaard. VI, bl. 334.
Wijttenbach (Daniel) en zijne vrouw Joh. Galliën. Gedenkteeken te Oegstgeest.
VI, bl. 248.
Wildbaan (De). Buiten te Rijsenburg. VI, bl. 139, 142.
Wilde. Gozewijn de W. VII, bl. 457.
Wildemarkt (De) in Gaasterland. VI, bl. 387, 392, 393.
Wildt (De) bezit Rijs. VI, bl. 390.
Wildt. Het huis W. bij Anholt. VII, bl. 280.
Wilg op den Keukenhof. VI, bl. 276.
Wilghalgen. Hofstede bij Olst. VI, bl. 304.
Willebrords kapel te Rummel. VI, bl. 179.
Willebrords kerk (St.) te Hulst. VII, bl. 408. - Te Wijhe. VI, bl. 295, 296.
Willem II (Graaf) sticht een kapel te Lisse. VI, bl. 275.
Willem III de Goede (Graaf) verbrandt het Huis te Doorn. VI, bl. 156. - Koopt
de regten van leenheer van het land van Altena en van Heusden. VII, bl. 450.
Willem V (Graaf) brengt het land van Heusden aan Holland. VII, bl. 443.
Willem I (Prins). Heer van Vredenstein. VII, bl. 140.
Willem II (Prins) legt ‘de Plantagie’ aan. VII, bl. 61. - Koopt de bezittingen der
Duitsche orde te Dieren. bl. 62. - Bouwt het jagtslot aldaar. VI, bl. 344.
Willem III (Prins). Heer van Bredevoort. VII, bl. 232. - Gast op Rozendaal. bl.
30. - Zijn paviljoen aldaar. bl. 30. - Op het huis te Dieren. bl. 62. - Bezoek op
Amerongen. bl. 125.
Willem IV (Prins). Graaf van Kuilenburg. VII, bl, 146. - Verblijf in het
Oranjewoud. VI, bl. 346.
Willem II (Koning) koopt Sophia'sburg. VI, bl. 163. - Bezit Zionsburg. bl. 164.
- Reeburg. bl. 173.
Willem III (Koning) en Bronbeek. VII, bl. 10.
Willem van Gulik. Pandheer van 's Hertogenrade. VI, bl. 77. - Op Rozendaal.
VII, bl. 19.
Willem van Nassau, Heer van Odijk en Cortgene, sticht het Huis te Zeijst. VI,
bl. 124. - Koopt Blikkenburg. bl. 129.
Willem Frederik van Nassau-Dietz, Stadhouder van Friesland. Huwelijk en
dood. VI, bl. 344, 345.
Willem Beukelsz. Glas aan hem gewijd, in Biervliet's kerk. VII, bl. 396, 397.
Willink. Het Scholtegoed. VII, bl. 249. - De marmergroeve. bl. 250. - Oudheid
en eigenlijke naam van het goed. bl. 251.
Willink (J.H.). Eigenaar van Poelgeest. VI, bl. 249.
Wilmsdorf (W.A. baron van) koopt de Nemerlaer. VII, bl. 194.
Wilre of Trichts Wilder. VI, bl. 81, 82, 84.
Windesheim. Het klooster te W. Ontstaan en geschiedenis van het klooster en
de Congregatie van W. VI, bl. 291-293. - Het Huis te W. bl. 293. - Jordanus de
W. bl. 293.
Winkelsteeg of Meijerswijk. Landgoed bij Hatert. VI, bl. 200, 201.
Winterswijk. Ligging en landstreek. VII, bl. 225-227. - Voorkomen en bloei.
bl. 229, 230. - Oudheid en geschiedenis. (Dood der freule van Dorth). bl.
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231-234, - Kerken, bl. 234, 235. - Omstreken. bl. 235-254, 258. - De Rijks
Hoogere Burgerschool en haar kabinetten. bl. 254.
Wirdum (Friesland). VI, bl. 325, 334. - Voormalige Staten. bl. 334. - De kerk
en haar zerken. bl. 335.
Witsius (Daniël) op Hardenbroek. VII, bl. 84.
Witt (Jacob de). Op Loevestein gevangen. VII, bl. 459.
Witte Dorp (Het). VII, bl. 197.
Witte poort (De). Huis te Hees. VI, bl. 191, 192.
Witthem. Het drop. VI, bl. 62. - Het kasteel. bl. 62. - Heeren van W. bl. 63. Arnold van W. bl. 63. - Jan van W., Heer van Bergen op Zoom. VII, bl. 349,
351.
Wittinghof (van). De familie bezit Nederhemert. VII, bl. 435, 436, 439.
Woelmont. Baronnen de W. Heeren van Ammerzode VII, bl. 424. - Arthur de
W. bl. 421, 424.
Wolvega. VI, bl. 323. - Naamsoorsprong. bl. 355. - Beschrijving van het dorp,
zijn kerken en lustplaatsen. bl. 355-365.
Woold (Het). De buurschap. VII, bl. 243.
Worm (De) en het Wormdal. VI, bl. 68.
Woude (van der). Het geslacht bezit de heerlijkheid Warmond. VI, bl. 256, 257.
Woudrichem. Geschiedenis, beschrijving, gebouwen der stad. VII, bl. 452-455,
457.
Wouenbroek (Het) te Oisterwijk. VII, bl. 195.
Wouw. Het dorp. De kerk met haar koorbanken. VII, bl. 347-349. - Het
voormalige kasteel en zijn lotgevallen. bl. 349. - De Wouwsche plantage. bl.
350.
Wulpen. VII, bl. 375, 376.
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Wulperhorst bij Zeijst. VI, bl. 129.
Wulven's (van). Heeren van Sterkenburg. VII, bl. 67, 132. - Catharina van W.
bl. 76, 132. - Een edelman uit het geslacht van W. sticht Blikkenburg. VI, bl.
129. - Een van W. sticht Hardenbroek. VII, bl. 79. - Als Heer van H. Gijsbert
I. bl. 133. - Een van W. sticht Hinderstein. bl. 88. - Een slot bij Utrecht. bl. 413.
Wyckel. Het dorp, de kerk en haar graftomben. VI, bl. 380, 381. - Heer Peter
van W. door W. Minnema vermoord. bl. 386. - Agge van W. Lotgevallen. bl.
386.
Wylick. Joan van W. Eigenaar van Roobrugge. VI, bl. 317.

Z.
Zaamslag. VII, bl. 403.
Zandwetering (De) bij Wijhe. VI, bl. 298, 300.
Zandwijk bij de Bilt. VI, bl. 103.
Zandwijk. Door den hertog van Brabant geruild. VII, bl. 427.
Zeddam. VII, bl. 292.
Zeeg (De). VII, bl. 172.
Zeeland. Het 4de en het 5de district van Zeeland. VII, bl. 335, 403.
Zeeuwsch-Vlaanderen. VII, bl. 335. - Vroegere bewoners en geschiedenis. bl.
366-368.
Zegel van het geslacht Beverweerd. VII, bl. 70.
Zeijst. Geschiedenis en Heeren, VI, bl. 117-119. - Het dorp en de
Broedergemeente. bl. 119-122. - Het Huis te Z. en zijn bezitters. bl. 122-125. Buitens bij Z. bl. 114-117, 126, 129, 130. - Petronella van Z. bl. 118.
Zeijster bosch (Het). VI, bl. 127 - Buitenplaatsen. bl. 128.
Zevenbergen. Ermgard, vrouw van Thomas van Z., vrouwe van Hedel. VII. bl.
417.
Zevendal (St. Jansberg). VI, bl. 215.
Zevenwouden (De). VI, bl. 353.
Zinzendorff (Graaf) in Nederland. VI, bl. 121.
Zijpenberg (De). VII, bl. 51, 52.
Zilverpopulier te Winterswijk. VII, bl. 248.
Zionsberg te Vught. VI, bl. 164.
Zoelen. Weg van Buren naar Z. VII, bl. 166. - Het dorp. bl. 167. - De kozakken
te Z. bl. 167. - Het Zoelensche bosch en het kasteel. bl. 168. - Eigenaars. bl.
169.
Zoelmond. Het dorp. VII, bl. 155, 175. - De hof te Z. en haar eigenaars. Heeren
van Z. bl. 155.
Zonheuvel bij Doorn. VI, bl. 151.
Zorgvliet bij Sloten. VI, bl. 380.
Zuider-Zendings feest op den Hondsberg. VII, bl. 185.
Zuidvoorne of Voorne over de Flakkee. VII, bl. 297.
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Zuidwijk van Hagestein (De baron). Twist met de' vrouwe van Hillenraad. VI,
bl. 17.
Zuidzand. Het eilandje. VII, bl. 376.
Zuidzande. Het dorp. VII, bl. 377.
Zuijlen. De familie bezit Zuilestein. VII, bl. 129. - Natewisch. bl. 117. - De
Zuijlens van Natewisch bezitten Bergestein. bl. 117.
Zuilenburg. VII, bl. 91.
Zuilen's van Harmelen bezitten Zeijst. VI, bl. 118. - Kersbergen. bl. 125. Blikkenburg. bl. 129. - Cornelia van Z. bl. 118.
Zuilestein. De heerlijkheid. Heereu. VII, bl. 128, 129, 130. - Het kasteel. bl.
129, 130.
Zulen (Heer Willem van). VII, bl. 168.
Zuthem. Havezathe bij Windesheim. VI, bl. 293.
Zwanenhof. Goed bij Oisterwijk. VII, bl. 195.
Zwarte gat (Het). VII, bl. 374.
Zwartewaal. VII, bl. 314, 315. - De nieuwe en de oude kerk. Inkomen van den
pastoor in de 13de eeuw. bl. 315, 316.
Zwentibolt, basterdzoon van Keizer Arnulf. Volksverhaal omtrent Z. VI, bl. 45.
Zwichem. VI, bl. 335.
Zwijnsbergen. VII, bl. 180.
Zwin (Het). VII, bl. 366, 376, 377. - De Zwinpolder. bl. 378.
Zwolle. Landstreek tusschen Z. en Deventer. VI, bl. 289-291.
Zwormertoren (De). VII, bl. 224.
Zylkampen (De). VII, bl. 436,
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