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Afbeelding omslag:  
Kasteel Doorwerth - omgeving (ca. 1880), anoniem, GA 1551-137.

Techniek: 
Potlood en ijving:  
Centraal op de tekening staat boerderij De Noorderbouwing, links daarachter zijn de daken en toren van 
het kasteel zichtbaar. Rechts de voorzijde van het poortgebouw (Jagershuis of Grote Huis). Het voormalige 
richterslogement, herberg de Zalmen, is niet zichtbaar door de bosschage en boomgroep aan de rechterzijde 
van de tekening. Het standpunt van de tekenaar is het pad of deschaapsdrift langs boerderij Noorderbouwing 
en het perceel Hoppenhof. De aquarel geeft een beeld van de driehoekige ruimte voor de oprijlaan naar het 
kasteel. Het is een levendige ontmoetingsplaats. Links een scheper met enkele schapen en zijn hond. Rechts 
op de voorgrond twee (eenden)jagers met hun honden. Centraal een man met drie koeien. Hij is mogelijk op 
weg naar de markt in Arnhem. Verder zijn twee solitaire lopende (arbeiders)vrouwen te zien.
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Voorwoord

In 2007 hoorde ik voor het eerst over een verdwenen gehucht bij kasteel 
Doorwerth. In hetzelfde jaar verscheen het boek De Fonteinallee herleeft van Cees 
Gerritsen waarin foto’s en kaartmateriaal van de gebouwen waren opgenomen. Deze 
bleken prachtige namen te hebben, zoals Soete huijs, Steenen huijs, Violen huijs, 
Noorderbouwing en Honden huijs. Dit was het begin van een fascinatie en de wens om 
“iets” te doen met deze plek. 

In 2018 ben ik gestart met de Master Landschapsgeschiedenis en het onderwerp 
voor mijn afstudeerscriptie lag dus al lange tijd te wachten, maar het leek me in eerste 
instantie een te bescheiden onderwerp voor een masterscriptie. Bovendien was er al veel 
over “Doorwerth” gepubliceerd. Wat kon ik daar nog aan toevoegen? Een onderzoek naar 
de heerlijkheid Doorwerth met het kasteel, bos, landbouwgronden en de nederzetting 
Heelsum maakte het een volwaardig studieproject. Mijn grote belangstelling voor de 
manier waarop gebeurtenissen uit het verleden of verdwenen objecten worden herdacht 
kon ik hierin ook een plek geven. Als landschapsarchitect wilde ik ook graag weten wat 
een goede manier van herinneren van deze plek zou zijn. Een informatiepaneel, een 
reconstructie of een evenement? Het einde van de nederzetting was veroorzaakt door 
operatie Market Garden. Is het een oorlogsherinnering of gaat het om “iets” anders? 

In februari 2020 ben ik met het onderzoek gestart. Een maand later was de hele 
wereld in de greep van de Corona-epidemie. Bezoek aan de archieven konden een lange 
tijd niet of slechts beperkt plaats vinden. Zo heb ik tot mijn grote spijt  de originele kaart 
van Dirk Klinkenberg uit 1758 in het Nationale Archief niet kunnen zien. De facsimile 
kaart roept zoveel vragen op dat dit toch nog eens moet gebeuren. Er bleek inderdaad 
veel te zijn gepubliceerd over Doorwerth. Feiten en feitjes, foutieve gegevens en veel 
onverwacht leuke vondsten. Een brij aan informatie, of een kluwen wol waarin ik “de 
rode draad” moest zien te vinden. Het was geen eenvoudig proces, maar desondanks heb 
ik er veel plezier aan beleefd. Door het onderzoek is het landschap van de heerlijkheid 
voor mij steeds meer gaan leven. Ik kijk anders naar het gebied dan een jaar geleden. Ik 
mis de verbindingen, de oude routes en de gaafheid van de Heelsumse Enk, hoewel ik 
deze nooit gekend heb. Ik snap nu de boosheid van mensen die het landschap kenden 
zoals het was voor de aanleg van de A50. Heelsum is voor mij een andere plek geworden. 
Manege Klein Vosdal zie ik niet meer alleen als de plek waar mijn dochter paardreed, 
maar het is nu een plek met een band met het kasteel. 

Mijn begeleider Michiel Purmer wil ik bedanken voor zijn constructieve en altijd 
positieve benadering. Zijn grote kennis en betrokkenheid hebben me op steeds weer op 
het juiste pad gebracht. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en aan het eind van elke 
bespreking, ging ik met goede moed verder of ik ging weer op zoek naar een nieuw boek. 
Ik ben blij dat Hanneke Ronnes mijn tweede lezer wilde zijn en bedank haar hierbij voor 
de inspirerende colleges waarmee de masterperiode voor mij van start ging.

Mijn medestudiegenoten Caroline, Petra, Frans en Martijn wil ik bedanken 
voor hun inbreng tijdens de intervisiebijeenkomsten, maar ook voor de plezierige 
studietijd. Ik dank alle mensen in mijn directe omgeving. Hoewel zij zich steeds maar 
weer verbaasden over het feit dat “de scriptie nog niet klaar was” bleef er ruimte voor 
begrip, bemoedigende woorden, praktische hulp bij de laatste loodjes en tijd voor een 
gezamenlijke wandeling rondom kasteel Doorwerth. Speciale dank aan Harm, Vera, 
Sjoerd, Fien en Nico voor jullie ondersteuning op alle fronten. 

Mijn trouwe wandelmaatje, kooikerhond Quincy, is 
in maart 2021 overleden. Vijftien jaar lang hebben 
we samen door diverse landschappen gestruind, 
natuurlijk ook in het heerlijkheidslandschap 
Doorwerth. Foto: auteur, 29 februari 2020.

“Het verleden is een 
mogelijkheidsruimte.” 

“Ik ontken de historische gebeurtenissen 
uit de geschiedenisboeken niet. 
Waar het om gaat is dat we zelf het 
narratief ontwerpen waarin we die 
gebeurtenissen inbedden. Niet de 
feiten, maar het verhaal wat we ervan 
maken is van belang. In die zin kun 
je het verleden beschouwen als een 
utopische ruimte. Met ieder nieuw 
perspectief op het verleden schep je in 
wezen een nieuwe mogelijkheid voor 
de toekomst.”

Judith Schalanski in een interview in Letter 
& Geest (Trouw) op 14 maart 2020 naar 
aanleiding van de publicatie van haar boek 
Inventaris van enkele verliezen (2020), 
uitgeverij Meridiaan.



Samenvatting

 Er was eens een nederzetting bij kasteel Doorwerth. De boerderijen, schu-
ren en een herberg stonden in een langgerekt gebied tussen de steile stuwwalwand 
en de uiterwaarden. Meerdere locaties zijn nog in het terrein herkenbaar, het zijn 
open plekken die in gebruik zijn als parkeerplaats of picknickplek, de startpunten 
voor een wandeling in de bossen van Staatsbosbeheer. Hoewel de nederzetting op 
oude kaarten, tekeningen en foto’s is afgebeeld en in diverse publicaties wordt ge-
noemd, is er niet veel bekend over de geschiedenis en de relatie met het kasteel. 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, tijdens en na operatie Market Garden, 
werden het kasteel verwoest en de nederzetting sterk beschadigd. In het kader van 
het wederopbouwbeleid betekende dit het einde van de nederzetting. 

 De nederzetting ligt op een opmerkelijke locatie in een langgerekte strook 
onderaan de stuwwalwand. Voor een agrarische nederzetting is het een opmerke-
lijke vestigingsplaats, met akkers hoog op de stuwwal en weilanden in de uiter-
waard. Het ligt op de overgang tussen twee landschappen: het stuwwallandschap 
en het rivierenlandschap. De basis van beide landschappen zijn ontstaan tijdens 
de laatste ijstijden. Een deel van de stuwwal weggesleten door de stroming rivier 
waardoor de steile helling is ontstaan. De zon en regen veroorzaakten diepe geulen 
in de stuwwal in de richting van de rivier. 

 In de middeleeuwen is het kasteel gesticht in het laaggelegen riviergebied. 
De heren van Dorenweerd werden beleend met het kasteel en omliggende gronden 
en gronden in de uiterwaard en op de stuwwal. In 1402 werden heerlijke rechten 
toegekend. Op de oudste kaarten uit 1601 en 1616 staat het de grens van het ge-
bied aangegeven, met galg en radstaken. Dit gebied heeft een oppervlakte van circa 
1.500 hectare. De kaarten geven een indruk van het landschap in die tijd en zijn het 
startpunt van het onderzoek naar het landschap van de heerlijkheid en de neder-
zetting bij het kasteel. 

 Op basis van de begrippen kasteellandschap en heerlijkheid is een eigen 
definitie voor het heerlijkheidslandschap geformuleerd. 

Het heerlijkheidslandschap bestaat uit een juridisch begrensd gebied waarbinnen 
een complex van heerlijke rechten geldt, die het leven van de heer en de inwoners 
in de heerlijkheid in grote mate bepalen. Het samenspel van macht, persoonlijke 
levensomstandigheden en politieke ontwikkelingen heeft invloed op de verschij-
ningsvorm van het landschap en de daarin gelegen gebouwen door de eeuwen 
heen. 

 Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de methode van de landschapsbiografie. 
De heren en vrouwen van het kasteel en de heerlijkheid kunnen als auteurs van het landschap 
aangemerkt worden. Er zijn per eeuw relevante auteurs geselecteerd en met behulp van kaar-
ten, literatuur, archiefmateriaal, tekeningen en foto’s is een beeld geschetst van het landschap 
uit de betreffende periode. Deze onderzoeksmethode is gecombineerd met een recent gepubli-
ceerd model van het kasteellandschap van Diana Spiekhout. Het model bestaat uit het driela-
gen model met het matterscape, powerscape en mindscape, en de categorieën representatie, 
economie, juridisch/administratief en religie. Het bestuderen van enkele bijzondere kaarten 
en tekeningen nauwkeurig onderzocht. 

 In de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn de onderscheiden auteurs van 
adellijke afkomst. Achtereenvolgens zijn het Johan Albrecht Schellart van Obbendorf, Char-
lotte Sophie en Willem van Aldenburg - Bentinck en de familie Van Brakell. In de twintigste 
eeuw is het kasteel in bezit van De Vereniging De Doorwerth en de nederzetting is vanaf 1941 
in handen van Staatsbosbeheer. De auteurs zijn dan organisaties die gericht zijn op cultuur- en 
natuurbeheer.

 Het onderzoek heeft betrekking op het gebied dat in 1601/1616 begrensd was en dat 
betekent dat ook Heelsum, de Heelsumse enk en het beekdal van de Heelsumse beek in het 
studiegebied liggen. Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de heerlijkheid is 
het gehele gebied bestudeerd, maar in deze scriptie gaat de aandacht specifiek naar de kasteel-
nederzetting.

 De verdwenen nederzetting is een fascinerend fenomeen dat het verdient om te herin-
neren en onder de aandacht te brengen van bezoekers van het gebied. Om een beeld te krijgen 
van ontwikkelingen op het gebied van herinneringscultuur is een beknopt onderzoek uitge-
voerd naar actuele theorieën op dit gebied. Omdat het einde van de kasteelnederzetting werd 
veroorzaakt door gebeurtenissen in en na de Tweede Wereldoorlog, maakt de herinneringscul-
tuur van de Tweede Wereldoorlog een substantieel deel van uit. 

 Het onderzoek met behulp van auteurs van het landschap leverde interessante en nieu-
we inzichten op. In de zeventiende eeuw was zandwinning een belangrijke ingreep in het land-
schap, in de achttiende eeuw werden laanstructuren toegevoegd en in de negentiende eeuw 
zijn landbouwkundige vernieuwingen zichtbaar in het landschap. Een belangrijk resultaat uit 
het onderzoek is de constatering dat de nederzetting een belangrijke schakel was in het heer-
lijkheidslandschap, zowel economisch als representatief. De verdwenen nederzetting is meer 
dan het noodlottige einde na de Tweede Wereldoorlog.  
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Afb. 0.1 Toponiemen kasteelnederzetting
Deze kaart is gemaakt op basis van de situatie in 1832.

In bijlage 1 zijn kaarten van 
1616, 1700, 1758, 1943  en 1960 opgenomen.
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1.1 Aanleiding 

In 2007 is het boek De Fonteinallee herleeft verschenen.1 In dit boek wordt een 
wandeling beschreven over een belangrijke verbindingsroute, van west naar oost, door 
de heerlijkheid Doorwerth. Met behulp van kaartfragmenten, tekeningen, foto’s en ar-
chiefgegevens van de bewoners wordt een beeld geschetst van de route door het land-
schap met bebouwing en van de mensen die hier woonden en werkten. Langs de Fon-
teinallee stonden in de nabijheid van kasteel Doorwerth enkele boerderijen, woningen 
en een herberg in een langgerekt gebied tussen de stuwwalwand van de Veluwezoom en 
de uiterwaarden van de Nederrijn. Het was geen echt dorp te noemen en op geen enkele 
kaart was een naam aan het gebouwencluster gegeven. In deze scriptie is ‘nederzetting 
bij het kasteel’ of ‘kasteelnederzetting’ gebruikt. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de gebouwen van de nederzetting tussen 1945 
en 1955 gesloopt, waaronder het Steenen huijs. Dit markante bouwwerk met muuran-
kers uit 1643, heeft dan bijna vier eeuwen van de geschiedenis van de heerlijkheid 
Doorwerth meegemaakt. De verdwenen nederzetting stond niet op zichzelf, maar was 
een onderdeel van de heerlijkheid Doorwerth en moet een functionele relatie met het 
kasteel en het omliggende landschap gehad hebben. Op diverse historische kaarten, 
tekeningen, schilderijen en foto’s is de nederzetting afgebeeld en er wordt in diverse pu-
blicaties naar verwezen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog raakten het kasteel 
en de nederzetting zwaar beschadigd. Het kasteel werd, gedurende 32 jaar, weer in volle 
glorie hersteld, maar de nederzetting verdween en de huispercelen werden omgevormd 
tot bos, parkeer- en picknickplaatsen. 

Deze scriptie bestaat uit een landschapsbiografisch onderzoek van de heerlijk-
heid Doorwerth, waarbij de invloed van de heren en vrouwen van Doorwerth op de ont-
wikkeling van het landschap centraal staat. Daarnaast is een verkenning gemaakt van 
de herinneringscultuur op het gebied van landschap en erfgoed, waaronder de plaatsge-
bonden herinnering aan gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

1.2 Stand van het onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen van belang: kasteel- en neder-
zettingsontwikkeling, de aspecten die verbonden zijn aan de heerlijkheid als bestuurs-
vorm, de invloed van de heren en vrouwen van Doorwerth door de eeuwen heen en de 
economische en landbouwkundige ontwikkelingen op de Zuidwest-Veluwezoom. Naar 
al deze onderwerpen is eerder onderzoek verricht, maar er bestaat geen integrale studie 
naar het landschap van de heerlijkheid Doorwerth waarin deze onderwerpen samenko-
men.

Kasteel- en nederzettingsontwikkeling

De bouwkundige geschiedenis van kastelen in Nederland en Gelderland is door 
diverse auteurs beschreven. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de boeken ‘1000 jaar 
kastelen en in Nederland.  Functie en vorm door de eeuwen heen’ onder redactie van 
Hans J. Janssen (et al), ‘Ambitie in steen’ onder redactie van Bas Aarts (et al.) en ‘Kaste-

1  Gerritsen (2007).

1.  Inleiding

Afb. 1.1 Picknickplek aan de Fonteinallee (links). Op deze plek stond het Huijs aan de bergh.
Foto: auteur, 29 februari 2020.

Afb. 1.2 De nederzetting bij  kasteel Doorwerth binnen de stippelijn. Het Huijs aan de Bergh is 
aangegeven met een cirkel. Getekend door Dirk Klinkenberg in 1758, bewerkt door auteur. 
Bron: H.M.W. van der Wijck (1982).
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len in Gelderland’ onder redactie van Elyze Storms-Smeets. De boeken bieden voorna-
melijk inzicht in de bouwkundige ontwikkelingen van kastelen en hun voorburchten.  
Over de ontwikkeling van nederzettingen bieden de boeken weinig informatie. 

Binnen de kastelenwetenschap zijn ook andere onderzoeksrichtingen, waarin 
specifiek aandacht besteed wordt aan de persoonlijke aspecten van het leven en werk 
van de bewoners van een kasteel. Niet alleen het verhaal van macht, locatie en politiek, 
maar ook onderwerpen als privacy en gender zijn van invloed op de ontwikkeling van 
een kasteel en de omgeving. Zo beschrijft Ronnes dat de behoefte aan privacy vanaf 
de middeleeuwen tot de zestiende eeuw leidde tot de verplaatsing van de werk- en 
woonplaatsen van het personeel naar locaties buiten de zaal van het kasteel.2 De ver-
anderende inzichten leiden eind 2019 tot de publicatie van een nieuwe (werk)definitie 
door de Nederlandse Kastelen Stichting. 

“Een kasteel is een uit de middeleeuwen of vroegmoderne tijd stammend 
complex van bouwwerken en hun directe omgeving met verschillende morfo-
logische en functionele kenmerken. Het functioneert als verblijfsplaats voor 
de elite en combineert die functie met (symbolische) verdedigbaarheid en 
representativiteit. Een kasteel kan dienen als sociaal, bestuurlijk en econo-
misch centrum voor de directe omgeving en beschikt vanuit die verschillen-
de functies over specifieke morfologische kenmerken. Die kunnen inhouden 
representatieve woon- en ontvangstruimten, torens, poorten, wallen- en 
grachtenstelsels. Bij het complex behoren vaak voorburchten met al dan niet 
agrarische functies, sier- en moestuinen en andere (statusverhogende) land-
schapselementen.” 3

 Hoewel deze definitie laat zien dat een kasteel meer is dan een middeleeuws 
gebouw dat bewoond en verdedigd werd door een adellijke heer, blijft de definitie be-
perkt tot het kasteel, de voorburcht en de tuinen. Het agrarische landschap blijft hier 
buiten beschouwing. Archeoloog Diana Spiekhout stelt in een interview naar aanlei-
ding van de publicatie van haar proefschrift: “Als je kastelen als losse gebouwen be-
schouwt en niet de hele context, mis je de essentie.” 4 Spiekhout biedt in de inleiding 
van Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht een overzicht van de 
recente inzichten over kastelen en kasteelcomplexen. Zij stelt dat naar de context ge-
keken moet worden. Niet alleen het kasteel met bijgebouwen, maar ook de relatie met 
het ruimere landschap en de functie van het kasteel ten tijde van politieke ontwikke-
lingen. Spiekhout verwijst in haar proefschrift naar het ontstaan van nederzettingen 
bij kastelen. Een territoriaal machthebber kon de basis leggen voor het ontstaan van 
een gehucht, dorp of zelfs een stad.5 Ze benoemt daarnaast de aanwezigheid van een 
landbouwbedrijf nabij het kasteel. Dit is vaak is het grootste bedrijf in de omgeving.6 
De boeren van dit bedrijf waren onderdeel van het kasteeldomein totdat de relatie met 
de kasteel veranderde, en zij als pachters gingen functioneren. Er ontstond een meer 
zakelijke en letterlijk een meer afstandelijke relatie.7

De heerlijkheid als bestuursvorm

Doorwerth is sinds 1402 een heerlijkheid.8 Het boek ‘Heerlijkheden in Neder-

2  Ronnes (2006), 121-123.
3  Nieuwsbrief Nederlandse Kastelenstichting, december 2019. Bron: https://ymlp.com/zWWYxy, 
geraadpleegd 9 mei 2021.
4  Alma (2020), 10.
5   Spiekhout (2020), 37-38. Zij baseert dit op historisch-geografisch onderzoek van Arthur W.A.Th. Steegh, 
gepubliceerd in het boek Kastelen in Brabant (1982).
6   Spiekhout (2020), 38. Deze informatie is afkomstig uit een publicatie van historisch-geograaf Hans Renes over 
het Limburgse Kastelenlandschap in het boek Middeleeuwse kastelen in Limburg (1996). 
7  Ronnes (2006), 122.
8 Van Slichtenhorst (1653), 112.

land. Welke namen van heerlijkheden worden nog gevoerd sinds 1848?’ van C.E.G. 
van Houten de Lange en Mr. Dr. V.A.M. van der Burg uit 2008 bevat een algemene 
uitleg over heerlijkheden, de heerlijke rechten en de ontwikkelingen door de eeuwen 
heen. In ‘Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis’ (2013) wordt 
het reilen en zeilen van verschillende Gelderse heerlijkheden beschreven in de bijdra-
gen van drs. Léon van der Hoeven en drs. Coen O.A. baron Schimmelpenninck van der 
Oije.9 Historicus Maarten Prins verricht onderzoek naar de Hollandse heerlijkheden 
onder de naam ‘Heren van Holland. Onderzoek naar heerlijke titels in Holland 1500-
1800’.10 Met behulp van een website wordt kennis gedeeld die ook van toepassing is op 
heerlijkheden elders in Nederland. In de bundel ‘Heerlijkheden in Holland’ uit 2017 
geven Yvonne Bos-Rops en Herman Oost de volgende definitie van een heerlijkheid. 

“Een heerlijkheid is geen gebied, maar een complex van bestuurlijke, juridische 
en andere rechten in een nauwkeurig omschreven gebied.” 

Dezelfde bundel bevat een historiografische en historische verkenning van heerlijkheden 
in Holland door historicus dr. Arjan Nobel.11 Hoewel de verkenning betrekking heeft 
op Hollandse heerlijkheden, biedt zijn verhaal interessante aanknopingspunten voor 
het onderzoek naar Doorwerth.12 Nobel onderscheidt twee perioden waarin binnen de 
heerlijkheden van een verschillende aansturing sprake was. Zijn indeling begint bij het 
jaar 1568, het jaar waarin de Nederlandse Opstand begint.13 Hij stelt dat de bevolking 
van het (Hollandse) platteland tot dat jaar - in ieder geval op politiek gebied - redelijk 
autonoom was binnen een heerlijkheid. Bij het opstellen van keuren en het aanstellen 
van lokale bestuurders hadden de bewoners het voor het zeggen. Na 1568 verandert dit. 
De periode tussen 1568 en 1700 duidt hij aan als ‘patriarchale toestand’. De periode 
van 1700 tot 1848 benoemt hij als de periode van de ‘zakelijke relaties’ of een tijd van 
politieke emancipatie van de plattelandsbevolking.14 De heerlijkheid verdwijnt in 1848 
als bestuursvorm. De heerlijkheden worden vanaf dat moment omgezet in gemeenten. 
De heerlijkheid Doorwerth wordt de gemeente Doorwerth.
 
Het heerlijkheidslandschap

 In de genoemde onderzoeken en definities wordt uitgegaan van het 
“kasteellandschap” en “heerlijkheden”. In deze scriptie gebruik ik het begrip 
“heerlijkheidslandschap”. Ik ben het niet in de literatuur tegengekomen en dat maakt 
een eigen defintie noodzakelijk.

Het heerlijkheidslandschap bestaat uit een juridisch begrensd gebied 
waarbinnen een complex van heerlijke rechten geldt, die het leven van de heer en 
de inwoners in de heerlijkheid in grote mate bepalen. Het samenspel van macht, 
persoonlijke levensomstandigheden en politieke ontwikkelingen heeft invloed op 
de verschijningsvorm van het landschap en de daarin gelegen gebouwen door de 
eeuwen heen. 

9   Van der Hoeve (2013), 129-132. Hierin wordt de situatie in de zeventiende en achttiende eeuw beschreven. 
Schimmelpenninck van der Oije, (2013), 266-268. Hierin komen achttiende en negentiende eeuw aan de orde.
10   www.herenvanholland.nl, geraadpleegd 3 februari 2021.
11   Lantinck & Temminck (2017), 15. Norel stelt dat er relatief weinig is gepubliceerd over het leven op het 
Nederlandse platteland, mede omdat het slecht gesteld was met de archiefvorming. Uitzonderingen op deze regel 
waren de heerlijkheden, want de eigenaren begonnen al vroeg met dossiervorming.
12  Lantinck & Temminck (2017), 15-52.
13   Ten Houte de Lange legt het begin van een belangrijke periode in 1581: de bevoegdheid van de Spaanse ko-
ning Philips II gaat over in de handen van Provinciale Staten (Plakkaat van Verlatinge).
14   Met de grondwetsherziening in 1848 werden de meeste rechten die bij een heerlijkheid behoorden definitief 
afgeschaft, maar enkele rechten blijven langere tijd in gebruik. Heerlijkheden worden gemeenten. Het heerlijk jacht-
recht is pas in 1923 opgeheven, bij instelling van de Jachtwet. 
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Ruud Schaafsma heeft in 2010 en 2012 twee cultuurhistorische wandelgidsen 
gepubliceerd over de Oosterbeekse en Doorwerthse beken en de Renkumse en 
Heelsumse beekdalen. De omschrijving wandelgidsen doet te kort aan de inhoud 
van de boeken. Deze bieden veel informatie over de geschiedenis van de beken en de 
papierindustrie.

1.3 Afbakening 
Begrenzing tijdsperiode: 1601 tot 1965 

Vanaf 1548 was de familie Schellart van Obbendorf beleend met de heerlijkheid. 
Landmeter Bernardt Kempinck maakte in opdracht van de heer van Doorwerth, twee 
kaarten die beiden gebaseerd zijn op een terreininventarisatie uit 1601. De beschrijving 
van het landschap van de heerlijkheid start met de beschrijving van de eerste kaarten. 
De onderzoeksperiode eindigt in het jaar 1965, het jaar waarin de wederopbouwperiode 
na de Tweede Wereldoorlog is afgerond.16

Begrenzing studiegebied: de heerlijkheid in de zeventiende eeuw

Het bepalen van de grens van de heerlijkheid Doorwerth was regelmatig een 
probleem. Binnen de heerlijkheid lagen bezittingen van meerdere eigenaren, zoals de 
Gelderse Rekenkamer. Mede dankzij de behoefte aan duidelijkheid over de bezittingen 

16  De wederopbouwperiode waarin herstel van oorlogsschade, stedelijke vernieuwing en landinrich-
ting plaats vindt, begint al in 1940 en eindigt in 1965. Bron: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwer-
pen/wederopbouw, geraadpleegd 9 mei 2021.

De heren en vrouwen van de heerlijkheid Doorwerth

Een belangrijke publicatie met de vermelding van heren en vrouwen van 
Doorwerth is het boek XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen (boek I) van 
historicus, jurist en dichter Arend van Slichtenhorst uit 1653. Hij is een tijdgenoot 
van heer van Doorwerth, Johan Albrecht Schellart van Obbendorf, en beschrijft de 
indrukwekkende relaties die deze heer onderhield. In 1841-1846 verscheen Oud-
Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen geschetst en 
afgebeeld van Mr. Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa. Hij maakte gebruikt van 
de informatie van Van Slichtenhorst en vulde deze aan met gegevens tot de aankoop 
van de heerlijkheid door Jacob A. P. baron van Brakell in 1837. 

Het kasteelboekje Doorwerth, kasteel en omgeving (2013) biedt door het 
schematische overzicht en de beknopte beschrijvingen van enkele heren en vrouwen 
van Doorwerth hulp bij de (digitale) zoektocht naar informatie over de eigenaren 
van de heerlijkheid en het kasteel. In de biografische woordenboeken van het 
onderzoeksinstituut Huygens ING zijn levensbeschrijvingen van meerdere heren en 
vrouwen van Doorwerth te vinden.15 

De economische ontwikkelingen op de Zuidwest-Veluwezoom

Het standaardwerk over de Nederlandse landbouw is het boek van agrarisch 
historicus Jan Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-
2000 uit 1992. In 2008 is de geactualiseerde versie uitgekomen. Bieleman onderscheidt 
de volgende perioden: 1500-1650 Groeiende verscheidenheid, 1650-1850 Contractie 
en expansie, 1850-1950 Nieuwe markten, nieuwe kansen en 1950 -2000 Boeren wordt 
agribusiness. In 1995 is het boek Anderhalve eeuw Gelderse landbouw verschenen ter 
gelegenheid van de herdenking van de oprichting van de Gelderse Maatschappij van 
Landbouw in 1845. Naast artikelen over de historie van deze landbouworganisatie, 
bevat het boek veel specifieke informatie over de Gelderse landbouw. Uit dit boek blijkt 
de betrokkenheid van de negentiende en twintigste-eeuwse heren van de heerlijkheid 
met de landbouw. Zo zijn familieleden van baron van Brakell bij de oprichting en het 
bestuur van de landbouworganisatie betrokken. Piet van Cruyningen beschrijft in het 
boek Bedrijf en bestaan (2013) de economische ontwikkelingen in de negentiende 
en twintigste eeuw in Gelderland. In deze periode komt de industrialisatie binnen 
de heerlijkheid op, waaronder de start van kleiwinning en baksteenindustrie in de 
uiterwaarden. 

Historisch geograaf Klaas Bouwer geeft in zijn boek Voor profijt en genoegen 
(2008), een uitgebreide beschrijving van de bosbouwkundige ontwikkelingen binnen 
de Heerlijkheid Doorwerth. Daarnaast geeft hij een beeld van de landschappelijke 
en agrarische ontwikkelingen aan de hand van omvangrijk archiefonderzoek. De 
nederzettingen Doorwerth en Heelsum worden beiden benoemd, maar zijn niet in detail 
beschreven. Bouwer geeft ook inzicht in de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Het al eerdergenoemde boek Adel en ridderschap in Gelderland. Tien 
eeuwen geschiedenis uit 2013 met de bijdrage van Conrad Gietman (Katholiek adel 
in een protestants gewest, 1621-1795) geeft bijzondere inzichten over de positie van 
katholieke adellijken na de Reformatie. De keuze om het katholieke geloof te blijven 
behouden had grote gevolgen voor de maatschappelijke en economische positie van 
deze adellijke families, maar het heeft mogelijk ook economische en landschappelijke 
gevolgen gehad voor de heerlijkheid. 

15  http://resources.huygens.knaw.nl/ en http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/DVN. 

Afb. 1.3 Op het terrein van de voormalige baksteenfabriek in de Jufferswaard, in westelijke 
deel van de heerlijkheid, zijn ruïnes van de fabrieksgebouwen na de Tweede Wereldoorlog 
behouden gebleven. Het een natuurgebied met wandelmogelijkheden. Foto auteur, 3 mei 2020.
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Afb. 1.4 De heerlijkheid Doorwerth in 1601/1616 geprojecteerd op de 
topografische kaart uit 2020. Bron: www.topotijdreis.

zijn er kaarten beschikbaar van de heerlijkheid vanaf 1601. Voor deze scriptie wordt de 
begrenzing aangehouden die afgebeeld en beschreven is op een kaart van landmeter 
Bernardt Kempinck uit 1616. De beschrijving van de grens is opgenomen als bijlage 1. 
De oppervlakte van de heerlijkheid is circa 1.500 hectare. 

Vanaf 1726 wijzigen de vorm en oppervlakte van heerlijkheid aanzienlijk door 
aankoop van de Hof Wolfheze en afstoting van het oostelijke deel. Hierdoor krijgt 
de heerlijkheid een kenmerkende wigvorm. De noordelijke uitbreiding is vanuit 
dit landschapshistorisch onderzoek minder relevant, omdat het gebied een minder 
directe relatie met het kasteel heeft gehad. en wordt buiten beschouwing gelaten. Het 
heerlijkheidslandschap binnen de grenzen van 1601(of 1616) biedt voldoende ruimte 
om de relatie tussen het kasteel, het omliggende landschap en de kasteelnederzetting 
te onderzoeken. 

1.4 Probleemstelling

De geschiedenis van de verdwenen nederzetting bij het kasteel Doorwerth 
is nooit onderzocht en beschreven. Hoe en wanneer is deze nederzetting ontstaan? 
Hoe heeft de ontwikkeling plaats gevonden? Hoe was de relatie met het kasteel en 
de kerk van Heelsum? Op welke manier werden de gronden van de heerlijkheid 
gebruikt? Wat is de betekenis geweest van deze nederzetting? Kan een reconstructie 
van het landschap van de heerlijkheid door de eeuwen heen een bijdrage leveren 
aan de beantwoording van deze vragen?

De laatste decennia is er veel aandacht voor het “beleefbaar” maken van 
verdwenen erfgoed. Het is ruim 75 jaar geleden dat de nederzetting bij kasteel 
Doorwerth tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd is en gesloopt. De vraag is 
echter welke herinnering bepalend moet zijn. Gaat het om de verschijningsvorm 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog? Of biedt kennis over een gemeenschap 
van mensen die eeuwen geleden een relatie met het kasteel en het omliggende 
landschap hadden een beter uitgangspunt voor de herinnering? In welke vorm kan 
de herinnering levend gehouden worden? 

1.5 Theoretisch kader

Het hoofdonderzoek vindt plaats binnen de theorieën van de 
landschapsbiografie en recent kasteelonderzoek. Voor het afsluitende hoofdstuk 
worden theorieën met betrekking tot de herinneringscultuur toegepast. 

Landschapsbiografie

 In Nederland is de basis voor landschapsonderzoek in de vorm van een 
landschapsbiografie gelegd door Jan Kolen met de publicatie van zijn proefschrift 
De biografie van het landschap in 2005. Kolen stelt dat in een landschapsbiografie 
het gelaagde levensverhaal van een landschap wordt verteld. Het bevat een 
verkenning van het ontstaan van het landschap in de tijd, waarbij zowel fysieke als 
immateriële dimensies worden betrokken en er is sprake van een multidisciplinaire 
aanpak. Vanaf 2005 zijn er aanvullende publicaties verschenen over deze 
onderzoeksmethode. Kolen, Ronnes en Hermans (2015) stellen dat het uitgangspunt 
van de landschapsbiografie is “dat mensen tijdens hun leven iets van zichzelf en hun 
persoonlijke geschiedenis achterlaten of “uitdrukken” in het landschap.” Bovendien 
bouwen landschappen ook een eigen levensgeschiedenis op in tijd en ruimte en is 
het huidige landschap de resultante van verschillende gebruikers en bewoners. De 
mens is geen passieve gebruiker, maar een creatieve actor, schepper of auteur van het 
landschap. Zelden maken de auteurs hun landschap op een ongeschonden terrein. 
Er zijn altijd geschiedenissen aan vooraf gegaan, die als zichtbare of onzichtbare 
patronen of relicten in het landschap aanwezig zijn.17 

 Purmer signaleert dat er op het gebied van landschap, natuurbeheer en 
erfgoed afzonderlijk veel onderzoek is verricht, maar dat het combineren van deze 
disciplines in onderzoek nog schaars is.18 In zijn proefschrift, waarin de theorie van 
de landschapsbiografie is toegepast, brengt hij de verschillende disciplines samen. 

17   Kolen, Ronnes & Hermans (2005).
18  Purmer (2018), 75-76. 
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Ik streef er eveneens naar om een zo breed mogelijk palet in beeld te brengen. 
Renes  vergelijkt het landschap met een palimpsest: het landschap is als een oud 
perkament dat volgeschreven is met zichtbare en moeilijk zichtbare teksten uit 
het verleden.19 Kolen en Renes onderscheiden in 2015 vier hoofdvragen voor 
landschapsbiografisch onderzoek.20 Deze vragen zijn oorspronkelijk in het Engels 
geformuleerd en door mij als volgt vertaald: 

1. Wie (of wat) zijn de auteurs van het landschap?

2. Zijn landschappen ‘gecultiveerde natuur’? 

3. Hoe krijgt het tijdsaspect van landschappen ‘vorm’ in patronen, lagen en 
herinneringen? 

4. Hoe kan planning en ontwerp bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het landschap? 

De landschapsbiografie is een behulpzaam theoretisch kader om het landschap te 
kunnen duiden. Vooral aan de derde vraag wordt specifiek aandacht besteed in dit 
onderzoek. 

 De auteurs van het heerlijkheidslandschap zijn geselecteerd bij aanvang van het 
onderzoek. Hierbij heeft het proefschrift Het landschap bewaard van Michiel Purmer 
uit 2018 inzicht geboden in de wijze waarop onderzoek op basis van auteurs uitgevoerd 
kan worden. In zijn onderzoek naar vier specifieke terreinen van Natuurmonumenten, 
onderscheidt hij per terrein een auteur.21 In navolging van Purmer heb ik kenmerkende 
adellijke auteurs onderscheiden. Per eeuw (zeventiende, achttiende en negentiende 
eeuw) heb ik heren en vrouwen gekozen, waarvan een duidelijke betrokkenheid met het 
landschap bleek in de beschikbare literatuur. In de twintigste eeuw zijn de kasteel- en 
terreinbeheerders de auteurs van het heerlijkheidslandschap. 

 In bijlage 2 is een overzicht van de heren en vrouwen van Doorwerth, vanaf 
1260 tot 1965, opgenomen waarin de door mij geselecteerde auteurs zijn gemarkeerd. 
Hiermee zijn de auteurs te plaatsen in de eigendomsgeschiedenis.

Tabel 1.1 Auteurs van het heerlijkheidslandschap
 

Periode Auteurs Aanleiding

1637-1667 Johan Schellart van Obbendorf Foto’s van het Steenen Huijs met 
muurankers 1643 en aanleg dijken. 

1738-1780 Charlotte Sophie & Willem 
Bentinck-van Aldenburg

Spraakmakende mensen en de kaart 
van Dirk Klinkenberg uit 1758.

1837-1923 Familie van Brakell-
van Schuijlenburg

Laatste adellijke bewoners van het 
kasteel. 

1910-1965 Staatsbosbeheer en
Vereniging De Doorwerth

Gevolgen van operatie Market 
Garden.

19  Renes (2015).
20  Kolen & Renes (2015), Landscape Biographies, 32-42.
21   Purmer onderscheidt als auteurs: de baron, de bunkerbouwer, de boer en de boswachter. Het hoofdstuk over 
landgoed Eerde en de voormalige eigenaar Baron Philip Dirk van Pallandt is een inspiratiebron voor het land-
schapsbiografisch deel van deze scriptie.

Afb. 1.5 De Kabeljauw: van papiermolen naar boerderij met 
recreatieverblijven en loonbedrijf. Foto auteur, 3 mei 2020.
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Afb. 1.6 Het model van een kasteellandschap waarin de totaliteit van invloedssferen, waarbinnen de interactie 
tussen kasteel en het fysieke, sociale en mentale landschap plaatsvindt, schematisch is weergegegeven. De 
invloedssferen zijn onderverdeeld in vier verschillende catrgoriën die corresponderen met de diverse functies 
die een kasteel kon hebben. Dit model is toegepast op het heerlijkheidslandschap Doorwerth. Bron: Spiekhout 
(2020, 48).
 

Representatie van het kasteellandschap

 Het onderzoek naar het kasteel- of heerlijkheidslandschap van Doorwerth vindt 
plaats met behulp van het model van het kasteellandschap uit het promotieonderzoek 
van Diana Spiekhout (2020) Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht 
in de periode 1050 en 1450. Het model is gebaseerd op de theorie van het driedimen-
sionale landschap van Maarten Jacobs uit 2006.22 Hij onderscheidt het matterscape, 
powerscape en mindscape. Het matterscape is het fysieke of ware landschap dat be-
trekking heeft op natuur en mens, zowel in de bovengrond als in de ondergrond. Het 
betreft de “harde feiten” en is het domein van de natuurwetenschappen, fysische en 
historische geografie. Het powerscape is het sociale of juiste landschap. Het landschap 
wordt beschouwd als een sociale ruimte. De collectieve normen, gewoonten, rechts-
verhoudingen, ideologie, macht, sociale gelaagdheid staan centraal. Dit landschap is 
normatief en wordt op waarden beoordeeld op basis van sociale, juridische, economi-
sche wetenschappen. Het mindscape, is het innerlijke of waarachtige landschap, dat 
staat voor het landschap als innerlijke realiteit en is gebaseerd op persoonlijke waarne-
ming. Interpretatie, representatie, authenticiteit en persoonlijke ethiek zijn onderdeel 
van dit landschap. Omgevingspsychologie en kunstgeschiedenis zijn vakgebieden die 
aansluiten bij het mindscape.23 Spiekhout heeft vier verschillende categorieën binnen 
het kasteellandschap onderscheiden die gebaseerd zijn op de verschillende functies die 
een kasteel kan hebben. Zij benoemt ze als “militair en representatief”, “economisch”, 
“juridisch en administratief” en “religieus”. De combinatie van de drielagen theorie van 
Jacobs en de onderscheiden categorieën is verwerkt tot het multidimensionale model 
voor het kasteellandschap.24 Dit model wordt in het onderzoek naar het heerlijkheids-
landschap Doorwerth toegepast en getoetst.

 Het proefschrift van Spiekhout heeft betrekking op de periode 1050 – 1450. Na 
1450 hebben kastelen geen militaire functie meer.25 Deze scriptie over de heerlijkheid 
en kasteel Doorwerth start in 1601, het militaire aspect is dan ook niet meer relevant. 
In het proefschrift komen de matterscapes en powerscapes van de kastelen uitgebreid 
aan de orde.26 Spiekhout heeft de mindscapes niet onderzocht vanwege gebrek aan be-
schikbare bronnen.27 

Herinneringserfgoed en -cultuur 

De Amerikaanse historicus en geograaf David Lowenthal en de Franse historicus 
Pierre Nora zijn sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw belangrijke hoofdrolspelers 
in het denken over geschiedenis en erfgoed. Lowenthal wordt sinds de publicatie 
van het boek “The past is a Foreign Country” in 1985 gezien als grondlegger van de 
erfgoedstudies.28 Hij stelde dat de omgang met geschiedenis bekeken werd vanuit 
kennis van de hedendaagse samenleving, in plaats vanuit kennis van de historische 
werkelijkheid. Lowenthal hecht belang aan de individueel verworven kennis, ervaring, 
verbeeldingskracht en herinnering over de opbouw van het landschap. De individuele 
waarnemingen en voorkeuren zijn hierbij bepalend. Nora publiceerde zijn theorie in 
de periode 1984 tot 1992 onder de titel Les Lieux de Mémoire. Voor Nora is er een 

22   Jacobs (2006). Het landschapsmodel van Jacobs is gebaseerd op het tripartite model van de filosoof Haber-
mas.
23   Maarten Jacobs (2002 en 2006) 
24  Spiekhout (2020), 46-51.
25  Spiekhout (2020), 36.
26  Spiekhout (2020), 58-212.
27  Spiekhout (2020), 600.
28   In 2015 is een aangepaste en uitgebreide heruitgave van zijn boek verschenen.
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verschil tussen herinnering en geschiedenis. Als iemand de gebeurtenis niet zelf 
heeft meegemaakt, maar alleen vanuit de geschiedenisboeken kent, spreken we 
over geschiedenis. Herinneringen daarentegen zijn wel zelf ondergaan. Het begrip 
lieu de mémoire is in het Nederlands vertaald als plaatsen van herinnering of 
geheugenplaatsen. Tussen 2005 en 2007 zijn, op basis van de theorie van Nora, 160 
geheugenplaatsen aangewezen en beschreven in de vierdelige publicatie Plaatsen van 
herinnering.29 Een plaats van herinnering moet ervoor te zorgen dat de geschiedenis 
van een herinnering of herinneringserfgoed in leven blijft. Het is dit kader van belang 
om hier het begrip “erfgoed” te definiëren.30  Purmer gebruikt een werkdefinitie 
waarmee hij erfgoed breder interpreteert dan het begrip cultureel erfgoed alleen.31 De 
natuur is onderdeel van de definitie, omdat ook op dit aspect keuzes worden gemaakt 
op basis van waardering van mensen.  

         “Al wat uit het verleden is overgeleverd en wat in het heden wordt gewaardeerd.”32 

Voor het heerlijkheidslandschap Doorwerth is deze definitie door de breedte goed 
toepasbaar en sluit bovendien aan op de definitie van het heerlijkheidslandschap. 
Naast het historische (cultuur)landschap heeft ook de waardering van natuur een 
plaats gekregen in de meer recente geschiedenis.33 

 De Tweede Wereldoorlog heeft een grote impact gehad op het landschap van de 
heerlijkheid: het was de landingsplaats van Britse zweefvliegtuigen en parachutisten 
en strijdgebied tijdens en na operatie Market Garden. De bundel Open zenuw onder 

29  De vier uitgaven zijn tot stand gekomen onder de leiding van H.L. Wesseling (2005-2007). In het deel 
Nederland in de twintigste eeuw wordt operatie Market Garden gerepresenteerd door de John Frostbrug in 
Arnhem.  
30  Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu 
nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Bron: https://erfgoedstem.nl/definitie-cultu-
reel-erfgoed/, geraadpleegd 15mei 2021. 
31   De Omgevingswet definieert cultureel erfgoed als: monumenten, archeologische monumenten, stads- en 
dorpsgezichten en cultuurlandschappen. Bron: https://iplo.nl/thema/erfgoed/begrippen-definities/, geraadpleegd 15 
mei 2021.
32  Purmer (2018), 56.
33  Purmer (2018), 60-74. 

redactie van Madelon de Keizer en Marije Plomp uit 2010 geeft inzicht in Hoe wij 
ons de Tweede Wereldoorlog herinneren, zoals de ondertitel aangeeft. De inleiding in 
deze bundel biedt een overzicht van de herdenkings- en herinneringscultuur van de 
Tweede Wereldoorlog tussen 1946 en 2010. Jan Kolen Rutger van Krieken schreven 
een reflectie op de herinnering van operatie Market Garden met de titel Arnhem.34 
Het onderzoek van Purmer naar de Atlantikwall biedt tevens inzicht in de manier van 
denken over de herinneringen aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en over de omgang met restanten die in het landschap zijn achtergebleven.35 
Hierbij speelt de mate van authenticiteit een grote rol, waarbij vijf soorten van 
authenticiteit worden onderscheiden op basis van publicaties van Jan Kolen et al 
(2009). 

1. plaatsauthenticiteit: de plek waar een historische gebeurtenis heeft plaats 
gevonden;

2. objectauthenticiteit: een authentiek object uit de betreffende historische 
periode;

3. referentiële authenticiteit: een bewuste, vanzelfsprekende verwijzing naar 
een historische situatie of gebeurtenis;

4. relationele authenticiteit: de persoonlijke betrokkenheid bij een historische 
situatie of gebeurtenis, al dan niet met behulp van moderne techniek;

5. creatieve authenticiteit: de artistieke uniciteit van een plek of voorwerp in 
relatie tot een historische gebeurtenis.

Dit onderscheid kan helpen bij het onderzoek naar de omgang met de verdwenen 
kasteelnederzetting. De geschetste toekomstscenario’s voor de Atlantikwall 
musealisering, ruïnelandschap en wildernisnatuur, bieden helaas geen basis voor een 
visie op de omgang met geheel opgeruimde plekken. Het slopen en opruimen was in de 
periode 1945-1950 passend in de toenmalige nationalistische herinneringscultuur. 36 

Kastelen, buitenplaatsen en hun eigenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de bevrijdingsperiode vormen een betrekkelijk nieuw onderzoeksonderwerp. Het 
tijdschrift Het Buiten (voorjaar 2020) bevat artikelen over dit thema. Ronnes en 
Gietman publiceerden in april 2020 een essay over dit onderwerp met de titel De laatste 
oorlog van het kasteel.37 Zij concluderen dat de herinneringen aan het oorlogsverleden 
door eigenaren van kastelen en buitenplaatsen vaak weggepoetst zijn.38

1.6 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

34   Kolen & van Krieken (2010), 86-94.
35  Purmer (2018), 187-199.
36  Purmer (2018), 256.
37   Ronnes & Gietman (2020), 1-11. Het essay is verschenen in het kader van de ‘Dag van het kasteel 2020’, 
uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting. 
38  Vanaf januari 2021 onderzoekt het Gelders Genootschap, samen met de Kastelenstichting, de oorlogsgeschie-
denis van kastelen en buitenplaatsen in het Gelders Arcadië, waaronder kasteel Doorwerth. 

Afb. 1.7 Natuur of cultuur: spreng Wolfhezerbeek. Foto auteur, 16 juni 2020.
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In hoeverre hebben de auteurs van het landschap van de heerlijkheid 
Doorwerth vanaf het midden van zeventiende eeuw tot het midden van de 
twintigste eeuw hun sporen in het huidige landschap achtergelaten en welke 
persoonlijke omstandigheden en relevante gebeurtenissen in de geschiedenis 
van de kasteelnederzetting hebben een dusdanige betekenis dat ze in de 
huidige tijd als een waardevolle herinnering kunnen worden beschouwd? 

De deelvragen zijn:

1. Welke patronen, lagen en herinneringen hebben de auteurs in hun tijd 
aangebracht in het Doorwerthse heerlijkheidslandschap?

2. Welke historische verhalen en herkenbare landschapsstructuren hebben 
voldoende herinneringswaarde voor het vertellen van een eigentijds 
verhaal over de voormalige kasteelnederzetting? 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden
Het onderzoek is uitgevoerd als een multidisciplinair onderzoek op basis 

van een uitgebreide literatuurstudie en archiefonderzoek. Het Gelders Archief is, 
ondanks de coronamaatregelen, diverse malen bezocht om originele stukken in 
handen te kunnen hebben. Ook is er uitvoerig gebruik gemaakt van de beschikbare 
digitale materialen bij het Gelders Archief, maar ook van het Nationale Archief 
en de Stichting voor Heemkunde Renkum. Er is een uitgebreide studie van het 
kaartmateriaal, tekeningen, schilderijen en foto’s verricht. Er zijn enkele interviews 
gehouden met kenners van het landschap en de geschiedenis van Doorwerth. 
Daarnaast is het terrein regelmatig bezocht om inzichten en vragen ter plaatse te 
toetsen. 

2.1 Inleiding
De heerlijkheid Doorwerth ligt op meest zuidwestelijke punt van Veluwe. 

Kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap van de Zuidwest-

Afb. 1.8 Voormalige theekoepel ten oosten van de hoek Italiaanseweg en Forteinallee met betonnen “tafel “
ontwerp auteur in het kader van project Fiets af, Duno op. Foto auteur, 28 maart 2020.
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Afb. 2.1 Steile wand aan de zuidzijde van de Noordberg. Het hoogteverschil tussen de sandr 
en de uiterwaarden bedraagt hier circa 20 meter. Op de achtergrond links zijn de vergraven 
uiterwaarden zichtbaar. Foto auteur, 24 maart 2020.

Afb. 2.2  Zicht vanaf de Noordberg naar de vergraven uiterwaarden. Foto auteur, 24 maart 2020. 
Op de inzet is het stroomgordelpatroon van de Rijn-Maas delta te zien. Bron: Cohen et al. (2009),44. 

2.  IJs en stromend water
 Van de ijstijden naar de eerste bewoning in de Middeleeuwen

Veluwe en de eerste bewoners van het gebied is van belang om inzicht te krijgen in de 
voorgeschiedenis van de heerlijkheid. 

2.2 Landijs als vormgever 

Om de huidige verschijningsvorm van het landschap te begrijpen moet 
teruggekeken worden naar het geologisch tijdperk het Pleistoceen, dat circa 2,58 
miljoen jaar geleden begon. Het landschap van wat we nu Nederland noemen wordt 
in deze periode gekenmerkt door een uitgebreid rivierengebied met weinig reliëf. De 
rivieren Rijn en Maas hebben een grote invloed op de vorming van het landschap. 
Doordat rivieren uit de Alpen, Ardennen en de Vogezen aansluiten op het stroomgebied 
van Rijn en Maas, komen er in het rivierengebied afzettingen van sedimenten uit deze 
streken voor.39 De kenmerkende landvormen van de Veluwe zijn ontstaan tijdens de 
koudste perioden in het Pleistoceen tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien, 240 tot 
130 duizend jaar geleden) en de laatste ijstijd (Weichselien, 110 tot 11 duizend jaar 
geleden). De bovengrond voor het huidige landschap van de heerlijkheid bestaat vrijwel 
geheel uit afzettingen die in het Weichselien en in de periode daarna, het Holoceen, zijn 
gevormd.40 

De basis van het landschap start 160.000 jaar geleden

Ongeveer 160.000 jaar geleden begon een extreem koude periode, waarin grote 
lobben landijs vanuit het huidige Scandinavië opgestuwd werden tot in het midden 
van het huidige Nederland. Het laaggelegen rivierengebied was in deze periode een 
poolwoestijn of steppelandschap met een bevroren ondergrond. Onder invloed van het 
gewicht van de ijsmassa werd de ondergrond opgebroken en als verticale schubben 
opgedrukt, waarbij een onbevroren laag in de ondergrond mogelijk als schuifvlak 
diende. De stuwwal van de Zuidwest-Veluwe waar Doorwerth op gelegen is, was 
onderdeel van een groot complex van stuwwallen die in zuidelijke richting uitstrekten. 
Het smeltwater dat een weg zocht via de Rijn naar het Noordzeegebied veroorzaakte 
een doorsnijding van de stuwwallen.41 De steile stuwwalwand aan de zuidzijde van de 
stuwwal bij Doorwerth is door dit slijtproces door de rivier ontstaan.42 

De diepe tongbekkens die ontstaan waren door de ijslobben, werden grotendeels 
opgevuld met zand, grind en leem die met de smeltwaterstromen werden meegevoerd. 
Deze afzettingen, de spoelzandwaaiers of sandrs, hebben kenmerkende grote hellende 
vlaktes. Een groot deel van de heerlijkheid Doorwerth, is gelegen op een sandr. 

Laatste ijstijd - Weichselien

Tijdens de laatste ijstijd bereikte het landijs Nederland niet, maar het koude 
klimaat had een grote invloed op de vorming van het landschap. Er waren afwisselend 

39  Stouthamer, (2015), 112 – 114.
40  Ibidem, 115.
41  Stouthamer, (Meinsen et. al. 2011), 182.
42  Cohen et al. (2009), 44. 
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Afb. 2.3 Uitsnede uit de geomorfologisch kaart. De grens van de heerlijkheid is met een zwarte lijn 
aangegeven. Het kasteel (1) ligt in het rivierenlandschap. De bebouwing van de nederzetting (2) ligt 
tegen de ondergraven stuwwalzijde en op een beekdalbodem. De kerk en de bebouwing van 
Heelsum (3) liggen op de overgang tussen de sandr en de beekdalbodem. Ten zuiden van het huidige
Doorwerth ligt een kenmerkend droogdal (4). 

Afb. 2.4Asymetrisch droogdal Rolandseck in zuidelijke richting bekeken. Foto auteur, 7 april 2020. 
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langdurige natte en droge perioden. In natte perioden ontstonden de beekdalen in 
de sandr (Heelsumsebeek) en in de zuidelijke stuwwalrand (Seelbeek). In warme 
perioden ontdooide de bevroren toplaag van de stuwwal en stroomde deze door 
neerslag en sneeuwsmeltwater als modder over de permanent bevroren ondergrond 
naar beneden en veroorzaakte de vorming van diepe sneeuwsmeltwaterdalen. Deze 
erosiegeulen hebben een asymmetrische vorm gekregen, met flauwe hellingen 
aan de westzijde en steile hellingen aan de oostzijde. De vorm is ontstaan door 
het verschil in bezonning. De bovengrond van de westelijke hellingen ontdooide 
door de bezonning in het voorjaar en de zomer,  terwijl de diepere ondergrond 
bevroren bleef. De ontdooide, met water verzadigde, bovengrond zakte langs de 
helling omlaag. Dit sollifluctieproces trad meerdere malen op en de hellingen 
werden hierdoor steeds flauwer. De meeste erosiegeulen voerden nu geen water 
meer af en hebben de naam droogdal gekregen. Ook in de heerlijkheid komen veel 
van deze droogdalen voor. 

Op de geomorfologische kaart is het totaalbeeld van de complexe situatie 
goed af te lezen. Het stuwwallandschap bestaat uit de hoge stuwwal (rozerood, 
14B3), de ondergraven stuwwalzijde of stuwwalwand (oranjebruin, 16A1), de 
sandr (roze, 6G1), de beekdalbodems (groen, 3S5) en de langgerekte droogdalen 
(grijs, 2R3). Opvallend is de beekdalbodem ten zuiden van de gehele stuwwalwand 
met een uitloper de uiterwaard in. Dit duidt erop dat hier een beek gelopen 
moet hebben. Momenteel is er alleen ten oosten van de oprijlaan een watergang 
onderlangs de stuwwalwand langs de Fonteinallee.43 

De kerk en de bebouwing van Heelsum staan op de overgang van de sandr en 
het dal van de Heelsumsebeek, op de overgang van een hoog naar een laaggelegen 
gebied. Het kasteel ligt in de uiterwaard van het laaggelegen rivierenlandschap. De 
percelen rondom het kasteel worden op de geomorfologische kaart aangeduid als 
welvingen in de uiterwaard (lichtgroen, 3L16B). De westelijk en oostelijk gelegen 
delen van de uiterwaard (3M48) zijn afgegraven ten behoeve van kleiwinning en 
natuurontwikkeling. 

2.3 Eerste bewoning
Het huidige geologische tijdperk, het Holoceen, is ongeveer 11.700 jaar 

geleden begonnen. Door temperatuurtoename veranderde het landschap langzaam 
van toendra naar bos en vervolgens van open berkenbos naar een dicht eikenbos 
met linde, iep en esdoorn. Humeuze plantenresten, neerslag en menselijke invloed 
maakten dat bodemvorming tot stand kwam. In het studiegebied zijn meerdere 
grafheuvels aanwezig uit de Bronstijd en de Late ijzertijd.  Dit duidt op bewoning 
van het gebied vanaf circa 2000 voor Christus. Er moet sprake geweest zijn van 
een relatief intensieve bewoning waarbij de mensen zich ontwikkelden van jagers 
en verzamelaars naar boeren die zich richten op akkerbouw en veeteelt. Om de 
benodigde ruimte te verkrijgen, werden open ruimtes in de bossen gemaakt. 

In de IJzertijd (700 voor Christus tot het begin van de jaartelling) werd op 
de zandgronden in Nederland een kenmerkend landbouwsysteem toegepast, de 
zogenaamde Celtic fields of raadakkers. Op vierkante akkers, die door grondwallen 
van elkaar gescheiden zijn, werden diverse graansoorten geteeld, zoals emmertarwe 
en spelt. Ook binnen de grenzen van de heerlijkheid kwamen deze complexen 

43   Schaafsma (2010), 7. Deze watergang tussen de oprijlaan van het kasteel en het oostelijk gelegen cas-
cadedal wordt Beek langs de Fonteinallee genoemd. De waterstroom ter plaatse van het cascadedal wordt 
Dunobeek genoemd. 

14B3
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6G1

6G1

3S5

3S5

2R3
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Afb.2.5 Schaapsdrift het Kabeljauwsepad. Foto auteur, 25 april 2020.

voor.44 

De Zuidwest-Veluwe was tijdens de Romeinse tijd niet of nauwelijks bewoond. 
De Rijn fungeerde in deze periode als noordelijke grens van het Romeinse Rijk. De 
Rijn vormde ook in de middeleeuwen een belangrijke grens in deze regio. Om deze te 
versterken werden er meerdere kastelen, zoals Grunsfoort, Doorwerth, Meinerswijk 
en Rosande, gesticht om het gebied te bewaken. Het exacte vestigingsjaar van Kasteel 
Doorwerth is niet bekend. De oudste gegevens stammen uit 1260. In dit jaar werd het 
mottekasteel van Berend van Dorenweerd in brand gestoken door Sweder van Vianen, 
maarschalk van de bisschop van Utrecht. Dit kasteeltype werd in de elfde tot dertiende 
eeuw gebouwd en bestond uit een natuurlijke of kunstmatige verhoging in het landschap 
met een houten kasteel. De locatie, in de bocht van de Rijn, was perfect om zowel in 
westelijke als oostelijke richting de rivier goed te overzien. 

De oorspronkelijk naam van het kasteel was Dorenweerd. Deze naam is 
te verklaren uit de samenstelling – weerd ‘land aan water, riviereiland’ en doorn 
‘doornstruik’. In de loop van de eeuwen waren er diverse schrijfwijzen. Vanaf de 
vijftiende eeuw werd de schrijfwijze Doorweerth toegepast.45 Sinds het begin van de 
negentiende eeuw werd de officiële schrijfwijze Doorwerth.46 

In de loop van de middeleeuwen raakte de Zuidwest-Veluwe weer bevolkt. Er 
ontstonden kleine dorpen op de overgangen tussen hoge en lage gronden. De hogere 
zandgronden werden in gebruik genomen als bouwland. Op de Veluwe worden deze 
akkercomplexen enken genoemd. Er was een relatie met heidegronden om schapen 
te beweiden. Ten zuiden en oosten van de kerk van Heelsum is een grote oppervlakte 
hoge bruine enkeerdgrond ontstaan door eeuwenlange bemesting met heideplaggen 
vermengd met mest. Het bouwlandcomplex is bekend onder de naam Heelsumse 
Enk. De lagergelegen, natte, gebieden waren in gebruik als wei- en hooilanden, het 
Heelsumse Broek.

De benaming Heelsum bestaat uit de samenstelling tussen ‘heel’ of ‘helle’ 
en ‘heim’ of ‘heem’. De betekenis van heim komt uit verschillende Germaanse talen 
en duidt op ‘woonplaats’ en ‘woongebied’. Plaatsnamen met heem ontstonden in de 
periode vierde tot en met de tiende eeuw.47 Over ‘helle’ of ‘heel’ bestaan verschillende 
inzichten. Het Middelnederlandse ‘helle’ had zowel de betekenis ‘helling’ als ‘diepte’. 
De benaming Heelsum duidt dan op ‘een woonplaats in een glooiend landschap’.48 
Taalkundige Van Berkel meent dat de genitief ‘s’ de verklaring ‘helling’ in de weg staat 
en verklaart de naam Heelsum als volgt: woonplaats of woning van de persoon Hele 
(afgeleid uit Hali).49 

3.1 Inleiding

44  Geldersch Landschap & Kasteelen (2007).
45  Ibidem.
46  Robidé van der Aa (1841-1846), 3. Robidé van der Aa stelt dat het een ‘verengelsing’ betreft. Deze 
naam zou aan het begin van de 19e eeuw in zwang zijn gekomen toen de heerlijkheid in eigendom was 
van de Engelse nazaten van de familie Van Aldenburg-Bentinck. 
47  Van Berkel (2017), 85-86.
48   Otten (1988), 45-46.
49  Van Berkel (2017), 84. 
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3.  Eerste schetsen 
 Het heerlijkheidslandschap aan de hand van kaarten uit 1601 en 1660

Afb.3.1 De heerlijkheid Doorwerth tussen Renkum en Oosterbeek. Datering 7-8 september 1601(?). 
Bron: GA 0012 -1669-0002. 

Afb. 3.2 “De limieten van de Heerlijkheid Doorwerth”, door Bernardt Kempinck op 10 juni 1616. 
Met galg (1), radstaken (2) en scheikuilen (3). Bron: GA 0124 -2286-0001. 
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Vanaf 1548 tot 1667 is de familie Schellart van Obbendorf heer en meester 
in de heerlijkheid. In het volgende hoofdstuk wordt de belangrijkste auteur van het 
landschap uit deze familie geportretteerd. In dit hoofdstuk wordt het landschapsbeeld 
van de heerlijkheid geschetst aan de hand van de oudste kaarten uit 1601 en 1616. 
Deze zijn gemaakt in opdracht van de toenmalige heer Schellart van Obbendorf door 
Bernardt Kempinck.50 Er bestaat onduidelijkheid over de datering van de kaarten. Het 
Gelders Archief dateert een van de kaarten op 7 en 8 september 1601, maar plaatst hier 
een vraagteken achter. Op deze kaart is alleen het zuidelijke deel van de heerlijkheid 
afgebeeld: het gebied tussen het Renkumse Gat, de huidige Oude Oosterbeekseweg 
(Den Hellenwegh door Coenen Bosch), de Seelbeek en de Nederrijn. 

De tweede kaart, die gedateerd is op 16 juni 1616, geeft een beeld van een groter 
gebied. In de schriftelijke toelichting beschreef Kempinck de route die hij heeft afgelegd 
langs de grens van de heerlijkheid op 7 en 8 september 1601 (zie bijlage 2) en hij heeft 
deze met een rode lijn op de kaart aangegeven. Het gebied van de heerlijkheid is zowel 
aan de noordzijde als aan de zuidzijde groter dan op de eerder genoemde kaart. Er was 
ook een perceel ten zuiden van de Nederrijn, de Doorwerthse Middelweerd, in bezit.51 
De mate van gedetailleerdheid van de kaarten is verschillend. Gezamenlijk bieden ze 
veel informatie over de situatie van de heerlijkheid aan het begin van zeventiende eeuw.

3.2 Kasteel en kerk
Op de kaarten is de ligging van het kasteel in het lage uiterwaardenlandschap 

goed afleesbaar. Aan het begin van de zeventiende eeuw is sprake van een stenen 
kasteelcomplex met een toren en het geheel is omgeven door een gracht. De kerk van 
Heelsum is op de kaarten prominenter aangegeven dan het kasteel. Het moet een 
belangrijk gebouw in de heerlijkheid zijn geweest. De kerk is gebouwd in 1517-1519 in 
opdracht van Margaretha van Homoet, weduwe van Johan van Rechteren van Voorst en 
vrouwe van Doorwerth.52 De kerk is waarschijnlijk gebouwd ter vervanging van de kapel 
ten noorden van het kasteel. Deze kapel is ook afgebeeld op de kaarten. 53 De huidige 
Holleweg heet in 1616 Wegh naarde capelle. 

De kerk van Heelsum staat op een markante plek in het landschap, maar op 
relatief grote afstand van het kasteel. Op de Cultuurhistorische kaart van de provincie 
Gelderland is de Hanzeroute tussen Arnhem en Wageningen aangegeven. Deze route 
kruiste de Heelsumse beek op circa 500 meter afstand van de kerk. Gezien de hoge 
ligging van de kerk en het relatief open landschap is het aannemelijk dat de kerk vanaf 
de route zichtbaar zal zijn geweest. De aanwezigheid van deze route heeft wellicht mede 
de bouwlocatie van de kerk bepaald. 

Ondanks de kerkhervormingen vanaf 1580, blijft de kerk in Heelsum nog lang in 
gebruik voor katholieke erediensten. Aan het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621 

50  Donkersloot-de Vrij & Van der Krogt (2021), 223-234. Kempinck was landmeter van Gelderland vanaf 1598 
tot 1628.
51   De heerlijkheid behoort tot het Kwartier van Arnhem (Veluwe). Deze grond (Doornweertse Middelwaard) 
ligt in het Kwartier van Nijmegen. 
52  Bron; www.vanhomoet.net/middeleeuwen_generatie_7f.htm, geraadpleegd 28 december 2019.
53   De kapel lijkt op de kaart uit 1616 in vervallen staat.  Als deze bijna honderd jaar niet in gebruik is geweest, is 
dat aannemelijk. 
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Links Afb. 3.5 Mogelijke locaties van 
de galg op de Noordberg. Stond deze 
op het puntje van de berg (1) of binnen 
het omwalde kampje (2) of op de kleine 
grondheuvel (3). 
Bron: AHN-viewer (hillshade), 
geraadpleegd 6 november 2020. 

Afb. 3.6 Galg op de Noordberg 
(uitsnede kaart 1601) 

1 2

3

Afb. 3.3 De Hanzeroute tussen Arnhem en Wageningen (groene lijn, door provincie Gelderland) leidt langs het 
kerkje van Heelsum (1). De kerk moet zichtbaar zijn geweest voor de (handels)reizigers, dit in tegenstelling tot 
het kasteel in de uiterwaard (2). De route naar Wolfheze, Arnhem en Utrecht is met een stippellijn aangegeven 
door de auteur. Bron: Cultuurhistorische kaart Provincie Gelderland, geraadpleegd 8 december 2020. 

2

1

Afb. 3.4 De kerk op de heuvel te 
Heelsum op een tekening van Herman 
Saftleven uit 1644. Op deze tekening 
is de markante ligging aan het lage 
beekdal goed te zien. Het ontbrekende 
dak van het middenschip toont het 
verval van de kerk in deze periode. 
Bron: Van Eeghen en Van der Kuil, 124. 
Origineel Teylers Museum inv.nr. P 46. 

raken de katholieke edelen echter in de gehele Republiek uitgesloten van hun rechten. 
De katholieke adel komt steeds meer aan de zijlijn van de macht te staan, omdat zij niet 
meer mogen deelnemen aan land- en kwartierdagen. Ook maken ze nauwelijks nog kans 
op belangrijke ambten en commissies en dit heeft grote invloed op hun inkomsten.54 

3.3 Grenzen van de hoge heerlijkheid

Kempinck tekende de natuurlijke grenzen, zoals de rivier, de stuwwalwand, de 
Heelsumse beek en de Seelbeek. Op de kaart uit 1601 zijn ook de flanken van de sandr 
aan het Heelsumse broek aangegeven, waardoor de Noordberg (Oortberg), als markant 
punt van de heerlijkheid zichtbaar werd. 55 Naast de natuurlijke grenzen zijn artificiële 
grenstekens op de kaart te zien: galg, radstaken, scheikuilen en scheibomen. De galg en 
radstaken representeerden de hoge heerlijkheid Doorwerth.56 Naast de uitvoering van 
gewone rechtspraak, mocht de heer van Doorwerth ook de doodstraf laten voltrekken. 
De galg stond op de Noordberg en zal goed zichtbaar zijn geweest vanaf de rivier 
en de (Hanze)route tussen Wageningen naar Arnhem. Het is niet duidelijk waar de 
galg exact stond. Er zijn meerdere opties denkbaar: op de uiterste punt van de berg 
of binnen een omwald terrein of op een kleine kunstmatige heuvel.57 Op de Actuele 
Hoogtebestand Nederland zijn de wal en het heuveltje goed te zien. Het is mogelijk dat 
deze elementen van later datum zijn. De grondheuvel wordt in de volksmond echter wel 
het “galgenheuveltje” genoemd.   58 De radstaken stonden op strategische plekken bij de 
oostgrens en op een centrale plek in de heerlijkheid bij enkele doorgaande wegen. De 
noordoostelijke grens werd gemarkeerd door radstaken in combinatie met scheikuilen. 
De kuilen zijn vanzelfsprekend verdwenen in het huidige landschap, maar de grenslijn is 
nog terug te vinden als het zandpad met de naam Middenlaan, tussen de Bilderberglaan 
en Sportlaan over het Sportpark De Bilderberg. De radstaken stonden bij de huidige 
driesprong van de Sportlaan en de Middenlaan.De zuidoostgrens werd gemarkeerd 
door enkele scheibomen, waarschijnlijk eiken of beuken, om de eigendomsgrens 
te markeren. Kempinck tekende meerdere bomen op de kaart met de bedoeling om 
eigendomsgrenzen aan te geven van de percelen van de Domeinen van Gelre die binnen 
de heerlijkheid lagen. 59 

3.4 Nederzettingen 

54  Gietman (2013), 178.
55  “Oort” betekent “hoek” en het hoge terrein heeft een opvallende punt- of hoekvorm.
56  De galg kan hier in principe al rond 1402 geplaatst zijn. Een radstaak is een paal of staak met daarop een wiel 
of rad waarop het lijk van een misdadiger werd gelegd nadat alle botten waren gebroken.
57   De heuvel ligt (niet centraal) in een patroon van een lanenstructuur. Deze paden zijn niet op de kaart van 
1616 aangegeven.
58  https://landschaplopen.com/2019/06/13/noordberg-heelsum-1616/, geraadpleegd 6 november 2020.
59  Deze Landschapsheggen of Coenenheggen zijn al in 1569/70 door Thomas Witteroos op een reeks kaarten 
vastgelegd. In 1702 (Passevant) en 1712 (Ruijs) worden weer kaarten gemaakt om de situatie vast te leggen. 
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Afb. 3.7 De nederzetting of cluster gebouwen bij het kasteel afgebeeld op de kaart uit 1616. 
Er zijn drie gebouwen met meer detail getekend. Herkenbaar zijn het poortgebouw (1), 
het richtershuis (2) en het landbouwbedrijf (3). Bron: GA 0124-2286-0001. 

Afb. 3.8 In 1616 wordt Heelsum 
aangeduid als dorp: 
Heelsummer Dorp opte 
Bouwakker. Het dorp lijkt te 
bestaan uit twee boerderijen 
(binnen de oranje ovaal). 
Bron: GA 0124-2286-0001. 

Afb. 3.9 De huidige (wederopbouw)
boerderij aan de Fonteinallee op de 
locatie van boerderij “Arnt Bernts”. 
Foto auteur, 20 maart 2020. 
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Voor het onderzoek naar de nederzettingen aan het begin van de zeventiende 
eeuw wordt de kaart uit 1616 gebruikt. 60 Naast het kasteel, de kerk en de kapel zijn 
binnen de begrenzing zestien gebouwen afgebeeld, verdeeld over drie clusters. Op 
basis van de tekenwijze is voor de meeste gebouwen niet afleidbaar of het boerderijen, 
arbeiderswoningen, schuren of schaapskooien betreft. 

Ten noorden en noordwesten van het kasteel zijn zeven gebouwen getekend, 
waaronder het poortgebouw en waarschijnlijk het richtershuis.61 De functies van 
de vier andere gebouwen zijn niet te duiden op basis van deze kaart. De situering 
van de gebouwen, min of meer tegen de steile wand van de stuwwal aan, is vanuit 
landschappelijk en agrarisch oogpunt niet voor de hand liggend. De afstand naar de 
bouwlandlanden op de stuwwal is groot en onpraktisch, terwijl dit voor boeren de 
belangrijkste gronden waren. Ook met het oog op hoge waterstanden in de rivier, 
is het geen vanzelfsprekende vestigingsplaats. De aanleiding voor het ontstaan van 
deze nederzetting zal gelegen hebben in de functionele relatie met het kasteel. In 
de loop van de Middeleeuwen werd het gebruik verlaten om als heer en personeel 
gezamenlijk het kasteel te bewonen. De behoefte aan meer privacy en comfort van 
de heren en vrouwen van de heerlijkheid maakte dat het personeel de beschikking 
kreeg over, of misschien op zoek moest naar, eigen woonruimtes.62 Het kasteel kreeg 
in de zeventiende eeuw een voorburcht met woonruimtes voor de kasteelbeheerder of 
de rentmeester. Het is goed denkbaar dat andere personeelsleden, zoals de tuinman, 
boswerkers en vrouwelijke bedienden, gehuisvest werden in een woning in de 
nabijheid van het kasteel. Mogelijk hebben er oorspronkelijk geen boerderijen in de 
kasteelnederzetting gestaan. Dit wordt ondersteund door het gebouw ten oosten van 
het kasteel. Dit is duidelijk een grote boerderij met twee hooi- of korenbergen. Volgens 
Renes is het kenmerkend voor Middeleeuwse kastelen dat de grootste boerderij of het 
landbouwbedrijf in de omgeving van het kasteel lag. 63 Waarschijnlijk heeft de boerderij 
bij het kasteel behoord in deze periode. De boerderij was op een hoger gelegen deel in 
de uiterwaarde gebouwd, en de aangrenzende gronden waren in gebruik als akkerland 
(Dorenweertsche Bouwlanden). Het overgrote deel van de uiterwaard werd als weiland 
gebruikt (Dorenweertsche Weijlanden). 

Heelsum is de tweede bebouwingscluster op de kaart. Naast de kerk staan twee 
gebouwen op de Heelsumse Enk. Naast deze gebouwen staat de tekst “Helsummer 
dorp opte bouwacker”. Volgens etymologen Van Berkel en Samplonius wordt ‘dorp’ 
verklaard als ‘hoeve, (dochter)nederzetting’. Zij stellen dat ‘dorp’ in de middeleeuwen 
(ca. 900 – 1200) stond voor een secundaire nederzetting.64 Het Middelnederlandsch 
Woordenboek geeft als verklaring voor ‘dorp’: ‘akker, hoeve of landgoed’. 65 Mogelijk 
heeft Heelsum lange tijd bestaan uit een kerk en een hoeve op de bouwakker. De zeven 
gebouwen op de kaart bij het kasteel duiden op een grotere nederzetting, maar of van 
een  primaire nederzetting gesproken kan worden vraagt nader onderzoek.66

Centraal op de kaart staan zes gebouwen afgebeeld, waarvan vijf nabij of op 
enken op de stuwwal. Vermoedelijk zijn het schaapskooien of schuren, maar dit niet 

60   Op de kaart uit 1601 staan minder gebouwen. De verschillen zijn niet relevant voor deze scriptie.
61   Het poortgebouw staat later ook bekend onder de namen Het Groote Huijs en Jagthuis. Het richtershuis 
krijgt later de namen Thoons Huijs en De Zalmen).
62  Ronnes (2006), 121-145.
63   Spiekhout (2020), 38, op basis van H. Renes (1996), Kastelen in het landschap. In: Hupperetz et al. Middeleeuw-
se kastelen in Limburg, 61-67).
64  Van Berkel & Samplonius (2018), 155.
65  https://gtb.ivdnt.org/search/?owner=mnw, geraadpleegd 2 mei 2021.
66   Het is niet bekend of het aantal gebouwen waarheidsgetrouw is. Op basis het aantal gebouwen op de kaart 
in 1616 mag worden afgeleid dat de omvang van de kasteelnederzetting in 1616 groter was dan Heelsum. 
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met zekerheid te zeggen. Het meest zuidelijk gelegen gebouw onderaan de rand van de 
sandr, is het huis of de boerderij van Arnt Berndts. Hij woonde onderaan de stuwwal 
bij het zuidoostelijke punt van de Heelsummer Enk. Waarom hij een eigen vermelding 
op de kaart krijgt is niet duidelijk. Misschien was het een zelfstandige boer of pachtte 
hij een grote boerderij? Hij had tevens een enk met zijn naam op de stuwwal.67 Op de 
locatie van deze boerderij staat momenteel nog steeds een boerderij. De Arnt Berndts 
Enk behoort momenteel tot de gronden van boerderij De Boersberg.  

Ten noordwesten van het bouwland van Berndts lag de grote Heelsummer Enk, 
die doorkruist werd door Den Hellenwegh door Coenen Bosch en twee paden vanaf 
de Leeghe wegh (Fonteinallee) die een directe verbinding met het kasteel mogelijk 
maakten.

De kaart laat ook twee watermolens zien. De heerlijkheid bezat een eigen 
korenmolen (Dorweerdsche Koorenmoull) aan de Heelsummerbeek.68 De directe 
wegverbinding tussen het kasteel en de molen maakte de functionele relatie tussen 
beide duidelijk: Dorweerdsch Moulens Wegh. Om de molen te voorzien van voldoende 
waterkracht was bovenstrooms een zogenaamde molenweijerd of molenvijver 
aangelegd.69  Ten zuidwesten van de kerk van Heelsum stond de eerste papiermolen 
van de heerlijkheid met de aanduiding ‘Dorweerds Pappyer Moulles’. 

3.5 Grondgebruik 
 

67   Ten oosten van de enk van Bernts, lagen meerdere enken boven op de stuwwal. De benamingen ‘Jan Gerrits 
Enck ofte Gerrit van Zwijns Enck’ lijken te duiden op persoonlijk eigendom of individueel gebruik van deze 
bouwlanden. Het is niet duidelijk waar hun boerderijen gevestigd waren.
68   Schaafsma (2012), 164. Rond 1440 wordt ‘Henrich den Molner’ te Heelsum vermeld in een goederenlijst van 
de heerlijkheid Doorwerth. 
69   Op de kaart van 1616 wordt deze weijerd alleen benoemd. Op de latere kaarten (1643, kopie 1712 van J. 
Ruijs en 1656 van Jan van Call) is de weijerd ingetekend.

< Afb. 3.10  Uitsnede kaart 1616 
1. Korenmolen
2. Heelsumse enk 
3. Papiermolen
4. Galg
5. Radstaken
6. Den Hellenwegh door Coenen Bosch (Oude Oosterbeekseweg)
7. Arnt Berndts Enk
8. Jan Gerrits Enck (Hunnenenk)
9. Jan Gerrits Enck ofte Gerrit van Zwijns Enck (Grote of Voorste Enk)
10. Kapel
11. Molenweg (De Boersberg)
12. Boerderij Arnt Berndts
13. De Leege weg (Fonteinallee)
14. Wegh naarde capelle (Holleweg)
15. Nederzetting en kasteel
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De kaart uit 1616 bevat voornamelijk geschreven informatie over het 
grondgebruik, dat bestaat uit bouwlanden, encken, weijlanden, bosch en hegge. 70 
Het bouwland ligt in de uiterwaard en de encken (bouwlandcomplexen) liggen op de 
stuwwal. De kaart uit 1601 geeft inzicht in de aanwezigheid van verschillende bostypen. 
Er zijn vijf verschillende aanduidingen te zien. 

1. Hakhout (hegge): Eiken- of beukenbomen die regelmatig op geringe hoogte 
werden afgezet, waarna de bomen via stronkopslag weer uitlopen. Het 
afkomende hout werd gebruikt als stookhout, eekhout of houtskool.  

2. Gesloten opgaand bos (bosch): dichtbegroeid bos mogelijk met ondergroei. 
Misschien werd dit perceel niet beweid door vee (varkens).

3. Open opgaand bos: de bomen staan op grotere afstand. De openheid kan 
door beweiding veroorzaakt zijn. De tekening van Jacob Esselens geeft een 
beeld van dit bostype. 

4. Oud middenbos: een mix van hakhoutbomen en opgaande bomen 
(overstaanders). Dit is een bijzondere vorm van hakhout. De opgaande 
bomen (beuken en eiken) blijven gespaard bij de houtkap om kwalitatief 
hoogwaardig rondhout te produceren voor bouwactiviteiten en verkoop.

5. Laan: deze lijnvormige boombeplanting komt slechts op twee plekken op 
de kaart voor. De aangegeven locatie op de kaartuitsnede is in het huidige 
landschap nog herkenbaar aanwezig, maar de laan is omgevormd naar 
houtsingels. 

70  Hegge is de regionale benaming voor hakhout.

Links Afb. 3.10 Verschillende 
bostypen op de stuwwal ten 
noorden van het kasteel. 
Hakhoutpercelen (1), gesloten en 
open boombos (2), middenbos/
hakhout met overstaanders 
(3), laantje op de enk (5). 
Bron: GA 0012 -1669-0002. 
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Afb. 3.13 Voormalige laan tussen de Hunnen enk en Grote of Voorste enk. Het pad bestaat 
nog, maar van een laan is geen sprake meer. Foto auteur, 8 juli 2020. 

Afb. 3.11 Een beeld van het bos 
met opgaande bomen op de 
stuwwal. Er loopt vee of wild 
onder de bomen. Waarschijnlijk 
zorgden zij ervoor dat er geen 
ondergroei is onder de bomen. 
Getekend door  Jacob Esselens 
(1626/1687). Bron: Van Eeghen 
en Van der Kuil (2015), 107. 
Origineel: Städel Museum, 
Frankfurt am Main, inv.nr. 2223. 

Afb. 3.12 Bosgezicht met omheinde 
weide ten noordoosten van kasteel 
Doorwerth getekend door Simon 
de Vlieger (zeventiende eeuw, niet 
gedateerd). In de bosrand ligt een 
kleine weide die begrensd wordt 
door een betuining. Bron: Van 
Eeghen en Van der Kuil (2015), 116. 
Origineel: particuliere collectie. 

3

3
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4.  Graven in de stuwwal
 Zandwinning als landschapsontwikkeling in de zeventiende eeuw

Boven Afb. 4.2 Tekening van het Steenen Huijs vanuit het 
oosten gezien door Jacob Esselens in 1663. Bron: Van 
Eeghen en Van der Kuil (2015), 120. Originele tekening in het 
Rijksprentenkabinet Amsterdam, inv.nr. RP-T-1884-A-313. 

Afb. 4.3 Kaart Heerlijkheid Doorwerth door J. Ruijsch
in 1712 naar origineel van Nicolaes van Geelkercken uit 1643. 
Bron: GA 0124 - 2285. 

Onder Afb. 4.1 Portret van Johan Albrecht 
Schellart van Obbendorf (1617-1695) door C. 
Janssen van Ceulen, gedateerd 1630. 4.1 Inleiding

De familie Schellart van Obbendorf was heer en meester van Doorwerth in 
de periode 1558-1667. Tijdens de eigendomsperiode van deze familie woedt de 
Nederlandse Opstand (1568-1648). Ondanks de oorlog is het een periode waarin 
de economische en culturele ontwikkelingen in Nederland tot grote hoogte stijgen. 
Het laatste familielid dat beleend was met de heerlijkheid, was Johan Albrecht 
Schellart van Obbendorf (1619 – 1695). In de periode vlak voor en tijdens zijn 
huwelijk met Anna Hornes heeft hij grote veranderingen in de omgeving van het 
kasteel laten uitvoeren.71 

In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: 

Welke patronen, lagen en herinneringen heeft Johan Albrecht Schellart 
van Obbendorf in de zeventiende eeuw aangebracht in het Doorwerthse 
heerlijkheidslandschap?

4.2 Katholieke adel 

Johan Albrecht werd in 1619 in Gürzenich (D) geboren.72 In 1628 werd hij 
op negenjarige leeftijd beleend met de heerlijkheid Doorwerth na het overlijden 
van zijn vader.73 Zijn werkzame leven speelde zich af in de tweede periode van 
de Opstand. Hij had als militair, jagermeester van Veluwe en kamerheer van de 
Keizer een bijzondere positie in het politieke en culturele milieu van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden en het Duitse Rijk. Van Slichtenhorst beschrijft 
dat hij in zijn jeugd op reis is geweest in Duitsland, Frankrijk en Italië en dat hij 
een gunsteling was van de prinsen van Oranje, Frederik Hendrik en Willem II.74 
Bovendien had hij de jonge keurvorst van Brandenburg, de latere ‘Grote’ keurvorst 
Friederich Wilhelm, in 1635 en 1636 te logeren in kasteel Doorwerth.75 Hieruit 
blijkt dat de katholieke familie Schellart van Obbendorf er wel toe deed in deze 
periode. 76 Desondanks had Johan Albrecht als katholieke edelman in deze tijd 
geen recht op een positie in de Gelderse Ridderschap en was hij werkzaam was 
als militair om een inkomen te genereren. Vanaf 1635 tot 1683 was hij majoor en 
kolonel van Cavalerieregimenten en hij vocht mee tijdens de Opstand. Tijdens de 
inval op de Republiek door Frankrijk (1672-1679) gaf hij leiding aan een eigen 
regiment.77 Mogelijk genereerde hij extra inkomstenbronnen met de ontwikkeling van 
de papiernijverheid in de heerlijkheid. Gietman beschrijft hoe de katholieke familie 
Van Isendoorn van de Cannenburg zich in het midden van de zeventiende eeuw 

71  Demoed (1953/1987), 77, 81, 82. Er wordt geen bron genoemd. Ik heb geen eerdere en completere 
vermelding kunnen vinden. 
72   Gürzenich is een stadsdeel van de provinciehoofdstad Düren, 35 km ten oosten van Aken. 
73   Zijn moeder Anna Sophia von Budberg (van Boedberg-Ooy) hertrouwde in 1630 met Lothar Diederik 
vrijheer van Bönninghausen. Wat hun betekenis voor Doorwerth is geweest is niet duidelijk, maar het is niet 
ondenkbaar dat zijn invloed hebben gehad op de verandering van kasteel en omgeving. 
74  Van Slichtenhorst (1653), 113-114. 
75  Van Slichtenhorst (1653), 112.
76   Conrad Gietman (in een e-mail d.d. 8 januari 2021), naar aanleiding van mijn vraag over de relatie tussen 
katholieke adel en ontwikkeling papierindustrie. 
77  http://home.scarlet.be/schellaert.dirk/schellaert_obbendorf/schellart_von_obbendorf_van_doorwer-
th_et_du_saint_empire_johan_albert__albrecht__1065167908.html, geraadpleegd 20 november 2020.
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Afb. 4.4 Kasteel met links het poortgebouw en rechtsvoor de moestuin. Foto auteur, 12 april 2020. 

Afb. 4.5 Het Steenen Huijs, ongedateerd. Bron: Gerritsen, 61. 

intensief ging bemoeien met de opkomende Veluwse papierindustrie. Volgens Gietman 
waren er ook enkele andere families die activiteiten op dit terrein ontplooiden.78 Dit 
roept de vraag op of de familie Schellart van Obbendorf ook ruimte heeft geboden aan 
de papierindustrie vanweg een slechte financiële positie. Op de kaart uit 1616 staat 
een papiermolen aan de Heelsumse beek afgebeeld.79 

Nabij de korenwatermolen werd in 1618 een nieuwe papiermolen gebouwd 
en een molenweier aangelegd. Op afbeelding 4.3 is deze molenvijver als een 
verbreding van de Heelsumse beek te zien. De latere aanleg van extra  papiermolens  
in het beekdal maakte extra watercapaciteit noodzakelijk en daartoe werden extra 
sprengkoppen gegraven en opgeleide beken aangelegd. Naast de Heelsumse beek, zijn 
de Wolfhezerbeek en de Papiermolenbeek ontstaan.80

Dat het katholicisme een belangrijke factor in het leven van Johan Albrecht 
was, blijkt ook uit zijn weerstand tegen de eis om protestantse erediensten toe te laten 
in de kerk van Heelsum. Uit protest vertimmerde hij het koor, sloot de ramen en liet 
het middenschip van de kerk in verval raken. In 1656 werd gestart met de restauratie 
en in 1657 was de kerk weer voldoende hersteld om in gebruik te worden genomen 
voor zowel katholieke als gereformeerde diensten.81 

4.3 Modernisering van het kasteel en omgeving

Johan Albrecht trouwde in 1643 met Anna van Hornes. Het huwelijk duurde 
slechts drie jaar en eindigde met haar dood in het kraambed in 1646. Anna werd 
begraven in de crypte in de kerk van Heelsum samen met hun zoon en dochter.82 
Voorafgaande en tijdens de korte huwelijksperiode onderging de omgeving van het 
kasteel grote wijzigingen. Vanaf 1637 was men gestart met belangrijke aanpassingen 
aan het kasteel en de omgeving.83 Door de open galerij af te sluiten ontstond de huidige 
gesloten binnenplaats. De voorburcht werd vergroot en voorzien van een poortgebouw 
met rentmeesterswoning en twee bouwhuizen met stallen en koetshuis. Deze bebouwing 
is nog aanwezig. Bij de oprijlaan werd een poortgebouw gebouwd. Op een tekening van 
Hoogers (Afb. 5.5) is dit gebouw met muurankers met het jaartal 1638 afgebeeld. Het 
kasteel werd omringd door dijken om het te beschermen tegen hoge waterstanden van 
de Nederrijn.84 Maar het is ook denkbaar dat Johan Albrecht de wens had om het kasteel 
en omgeving een representatiever karakter te geven. Buiten de kasteelgracht werd een 
extra gebied opgehoogd, waardoor ruimte ontstond voor de aanleg van een (moes) 
tuin.85 De oprijlaan werd eveneens verhoogd in het landschap gelegd en in combinatie 
met de grote waterpartij aan de noordzijde ontstond er een representatieve entree. De 

78  Gietman (2013), 198. Hij ontleent dit aan een hypothese van S.W. Verstegen in Bijdragen en Mededelingen 
Gelre 1982 (over de verpachting van de Vaassense watermolens door de Van Isendoorns). 
79 Schaafsma (2012), 32. De eerste watermolens in Nederland ontstonden rond 1600.
80  Schaafsma (2012), 136-137. Over de periode van aanleg bestaat onduidelijkheid, maar kan al in de zestiende 
eeuw hebben plaats gevonden. 
81 http://www.hansbraakhuis.nl/Renkum/kerkje-op-de-heuvel/Kerken-vanuit-Kasteel-Doorwerth.pdf, geraad-
pleegd 20 november 2020.
82  In 1648 trouwt hij met Dorothea Theresia de Celles-Montigny. Zij is ook bijgezet in de Heelsumse kerk. Na 
haar overlijden in 1649 duurt het tien voordat hij in het huwelijk treedt met Sophia Anna de Pipennoy. Het hu-
welijk eindigt in een scheiding in 1664. Er wordt 1 zoon geboren in 1660. Hij trouwt in 1664 voor de vierde keer. 
Ook uit dit huwelijk wordt een zoon geboren. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Schellaert, geraadpleegd 
8 december 2020. Na 1649 worden er tot 1853 geen overledenen meer bijgezet in het familiegraf. (Mondelinge 
mededeling Ciska van der Genugten GLK, december 2020).
83 Knuijt (2013), 9.
84 Demoed (1953/1987), 77, 81, 82.
85  Gezien de relatie met Willem II en zijn vader Frederik Hendrik zal hij op de hoogte zijn geweest van hun 
activiteiten op het gebied van paleizenbouw en tuinaanleg. Kasteel Doorwerth en omgeving omvormen naar de 
laatste trend, het Hollands Classisme, was een onmogelijke opgave op deze locatie.

Afb. 4.6 Uitsnede uit een tekening van het richtershuijs en het poortgebouw door Simon de Vlieger 
in 1644/46. Bron: Van Eeghen en Van der Kuil (2015), 112, 113. Origineel in particuliere collectie.
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Boven Afb. 4.7 Op deze AHN Hillshade is een grote 
afgraving zichtbaar. Het betreft het meest westelijk 
deel van de nederzetting bij het Kabeljauwse pad. De 
pijl geeft de kijkrichting weer van tekenaar Jan Looten. 

Boven Afb. 4.9 AHN Hillshade van het gebied ten noorden 
van het kasteel. De donkere zones binnen de gele ovalen 
tonen de steilranden die ontstaan zijn door afgraving. De 
pijl geeft de kijkrichting aan van tekenaar Lambert Doomer. 

Onder Afb. 4.8 De zandafgraving te Doorwerth. 
Jan Looten, waarschijnlijk vóór 1663. Bron:Van Eeghen 
en Van der Kuil (2015, 117) Originele tekening: Foundation 
Custudia, Collection Frits Lugt, Parijs, inv.nr. 2331. 

Onder Afb. 4.10 Uitspanning te Doorwerth door 
Lambert Doomer 1671-1673. De tekening is 
afkomstig van de website van Hans Braakhuis (www.
hansbraakhuis.nl, geraadpleegd 20 april 2021). Het is 
niet duidelijk waar de originele tekening zich bevindt. 

1 2

waterpartij bood bovendien de mogelijkheid voor een zwanendrift en een visvijver of 
vivarium. 86 

Het is aannemelijk dat de benodigde zandgrond voor de aanleg van de voorburcht 
en de dijken werd gewonnen uit de stuwwalwand ten noorden van het kasteel.87 Met 
behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (weergave Hillshade) en tekeningen uit 
de zeventiende eeuw zijn meerdere zandwinlocaties aan te wijzen. Hier worden de twee 
meest herkenbare locaties aan de hand van beeldmateriaal behandeld. 

1. Locatie Kabeljauwse pad

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN weergave Hillshape) is een 
min of meer driehoekige afgraving met een langgerekte uitloper in westelijke 
richting zichtbaar. De tekening van Jan van Looten laat de zandafgraving zien. 
De kale helling en de omgevallen boomstronk wijzen erop dat de afgraving 
nog niet lang geleden uitgevoerd is. 

2. Locatie achter het richtershuis

Het AHN beeld toont een hoekige steilrand die niet vanuit een natuurlijke slijtage 
door rivierwater te verklaren is. Op de voorgrond stond het richtershuis. Op de 
tekening van Lambert Doomer is de beginfase van de zandwinning te zien.

Door de zandafgravingen is ruimte beschikbaar gekomen voor de uitbreiding van 
de kasteelnederzetting langs de stuwwalwand. Tot 1955 stond er een woning of boerderij 
op een kleine zandafgravingslocatie met de naam Steenen huijs. Op de foto (niet gedateerd) 
zijn de muurankers met het bouwjaar 1643 te zien. De trapgevel is niet vanzelfsprekend 
voor een boerenwoning, maar past in de gedachte dat Johan Albrecht ook de omgeving 
van het kasteel aan het verfraaien was. Op meerdere tekeningen uit de zeventiende en 
achttiende eeuw is te zien dat meerdere panden voorzien waren van trapgevels.88

4.4 Boeren in de heerlijkheid
Bij de kleine nederzettingen op de zandgronden ontstonden aan het eind van 

de middeleeuwen, open, aaneengesloten complexen bouwland, die op de Veluwe 
aangeduid worden met de benaming ‘enken’. De dorpen lagen direct aan de rand 
van de akkercomplexen, op de overgang van hoog naar laag. In de lagere en nattere 
delen van het landschap, in de stroomdalen van riviertjes en beken, bevond zich het 
hooiland dat noodzakelijk was voor de wintervoeding van het vee. In de heerlijkheid 
Doorwerth kwam deze kenmerkende ontwikkeling tot stand bij Heelsum. Naast bouw- 
en weilanden waren de ongecultiveerde gronden, zoals heidevelden en broekgronden, 
van groot belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Ze werden gebruikt als extensief 
weidegebied. De bouwlanden waren de spil van de agrarische bedrijfsvoering. 
Gewoonlijk lag het bouwlandbezit van iedere boerderij verdeeld over een groot aantal 
percelen, verspreid over het gehele akkercomplex.89 In veel delen van de Nederlandse 

86   Nobel (2028), 20-21. Het houden van zwanen is een heerlijk recht (recht van zwanendrift). 
87   Volgens Ciska van der Genugten (GLK) is het niet bekend of de dijken opgebouwd zijn uit zand van de stuw-
wal. Boringen in de dijken of in de moestuin is niet toegestaan, omdat het een archeologisch beschermd gebied is.
88   Van Eeghen & Van der Kuil (2015), 112, 113, 120, 121. Het betreft het richtershuijs, het poortgebouw, het 
Steenen huijs en het veerhuijs.
89   Bieleman (2008), 98. De kaarten uit de zeventiende eeuw geven geen beeld van een verdeling van percelen 
op de Heelsumse Enk. Op een kaart uit de achttiende eeuw, de kaart van Dirk Klinkenberg (1756) is perceelsinde-
ling goed te zien. 
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nederzetting architectonisch bij het kasteel moest passen. Johan Albrecht wilde 
kennelijk geen boerennederzetting bij zijn kasteel, maar een represenatief ensemble 
van gebouwen. 

De economische situatie in Doorwerth tijdens de zeventiende eeuw is op basis 
van de beperkt beschikbare bronnen niet goed te bepalen. Er is geen inzicht in de 
pachtsituatie, maar de agrarische activiteiten zullen een belangrijke bron van inkomsten 
zijn geweest. De bossen genereerden inkomsten door de verkoop van rondhout en 
eekhout. Daarnaast is de papierindustrie tot ontwikkeling gekomen. Voor de inwoners, 
bezoekers en passanten is het duidelijk dat Doorwerth een hoge heerlijkheid is. De 
galg en de radstaken laten zien dat de heer de gelegenheid heeft om bij misdrijven de 
doodstraf uit te laten voeren. De scheibomen zullen minder indruk gemaakt hebben, 
maar ze boden wel duidelijkheid in een landschap waarin ook andere partijen eigen 
percelen hadden liggen. De galg en radstaken zijn ook herinneringen aan heren en 
vrouwen van Doorwerth uit de voorgaande eeuwen.

Het landschap bevat religieuze kenmerken in de zeventiende eeuw. De 
Heelsumse kerk staat op een bijzondere plek in het landschap. Ik vermoed dat de locatie 
(al 150 jaar eerder) gekozen is om reizigers en handelaren die over de voormalige 
Hanzeroutes tussen Arnhem en Wageningen trekken, zowel over de weg als over de 

zandgebieden was er sprake van onderlinge regels en afspraken tussen de boeren 
onderling. Dit collectieve element van deze vorm van landbouw wordt in Engelse 
literatuur aangeduid als common-field landbouw.90 Tot het midden van de zestiende 
eeuw waren de inwoners van de heerlijkheden redelijk autonoom in hun handelen. 
91 In de tijd van de familie Schellart van Obbendorf ontstond waarschijnlijk een 
meer patriarchale toestand. Dorpelingen of plattelandsbewoners konden geen 
gezag meer uitoefenen, dit lag geheel bij de heer van de heerlijkheid. De positie 
werd formeel versterkt, wat leidde tot meer bemoeienis, bijvoorbeeld door het 
opstellen van verordeningen. In de zeventiende eeuw toonden de heren vaak een 
grote betrokkenheid bij hun heerlijkheid. Het was tenslotte familiebezit dat in een 
goede staat aan een volgende generatie moest worden doorgegeven. 92 Dit doel had 
Johan Albrecht mogelijk ook voor ogen, maar het zou anders verlopen. In diverse 
bronnen worden de onverantwoorde investeringen en de hoge levensstandaard van 
Johan Albrecht Schellart van Obbendorf als oorzaak genoemd dat hij de heerlijkheid 
Doorwerth in 1667 moet overdragen aan zijn grootste schuldeiser Anton I van 
Aldenburg. De slechtere economische omstandigheden en de landbouwcrisis aan 
het eind van de zeventiende eeuw zullen het mede onmogelijk gemaakt hebben om 
Doorwerth te behouden.93

4.5 Conclusies
 De gegevens uit de voorgaande paragraven zijn mede geïnterpreteerd met 
behulp van het model van het kasteellandschap van Diana Spiekhout. 94

Matterscape

 Op basis van de bestudering van de beschikbare oude kaarten en het 
beeldmateriaal is een kaart gemaakt van het heerlijkheidslandschap. Het is niet 
mogelijk om de feitelijke situatie in het midden van de zeventiende eeuw exact 
te reconstrueren. Er zijn geen pachtcontacten of andere overeenkomsten met 
inwoners uit de zeventiende eeuw aanwezig die meer inzicht in de situatie kunnen 
geven. Formeel of wetenschappelijk mag dit misschien geen matterscape genoemd 
worden, want op sommige punten heb ik moeten interpreteren. De grenzen tussen 
de heidevelden en de bossen konden bijvoorbeeld niet exact bepaald worden. 

Powerscape

De invloed op de representatieve aspecten van het landschap zijn groot. Een 
groot deel van de heerlijkheid bestond uit bos en hakhout, het jachtgebied van de 
heer van Doorwerth. Johan Albrecht had connecties met vooraanstaande mannen, 
prins Frederik Hendrik en Willem II, met een bovengemiddelde belangstelling 
voor de nieuwste trends in tuinaanleg. De Holland Classistische tuinen zal hij 
ongetwijfeld gezien hebben. De locatie van kasteel Doorwerth maakte grootse 
tuinaanleg niet mogelijk. Desalniettemin wordt de omgeving van het kasteel binnen 
de mogelijkheden vergroot, versterkt en verfraaid. De dijkaanleg maakte de aanleg 
van een tuin mogelijk, die zal er eerder niet geweest zijn in verband met de hoge 
waterstanden van de rivier. De trapgevels van het Steenen Huijs, het richtershuis 
en het poortgebouw zijn op de tekeningen vastgelegd en geven de indruk dat de 

90  Bieleman (2008), 97-99
91  Nobel (2017), 35.
92  Nobel (2017), 37-45.
93  Bieleman (2008), 235-238.
94  Spiekhout (2020), 48. 

Afb. 4.11 Het matterscape van de zeventiende eeuw. Tekening auteur.
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rivier, te imponeren. Het kasteel staat diep weggestopt in de uiterwaarden en heeft 
geen betekenis meer als tolpoort aan de Rijn en de route onderlangs de stuwwal is geen 
doorgaande route. De kerk van Heelsum werd prominent afgebeeld op de kaarten. 
Het katholieke geloof was een belangrijk aspect in het leven van Johan Albrecht. Zijn 
protest tegen de kerkhervorming was zo sterk dat hij de kerk liet verwaarlozen en pas 
na een lange tijd weer liet herstellen. Zijn twee eerste vrouwen zijn beiden gegraven 
in de crypte van de kerk, dit geeft een extra betekenis aan het kerkgebouw.95 

Mindscape

 In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk omdit aspect te 
onderzoeken. Het zal moeilijk, of misschien zelfs onmogelijk, zijn om persoonlijke 
documenten van Johan Albrecht te vinden. Het feit dat hij katholiek is hier 
waarschijnlijk mede de oorzaak van.96 Hij begaf zich in kringen van hooggeplaatste 
personen, zoals prins Frederik Hendrik en Willem III. Op basis van kennis over het 
leven rond het hof, de ontwikkelingen op het gebied van tuinkunst en de architectuur 
is mogelijk een beeld te schetsen van de overwegingen van Johan Albrecht ten aan 
zien van de ontwikkelingen in de heerlijkheid. Maar zonder persoonlijke documenten 
zal het bij een interpretatie blijven.  

Conclusie heerlijkheidslandschap

Auteur Johan Albrecht Schellart van Obbendorf heeft zijn invloed het 
sterkst doen gelden op de representatieve en de religieuze aspecten van het 
heerlijkheidslandschap. 

Conclusie kasteelnederzetting

Er hebben belangrijke wijzigingen plaats gevonden in de omgeving van het 
kasteel. De voorburcht, de (moes)tuin, de oprijlaan en waterpartij zijn nog steeds 
zichtbare ingrepen van Johan Albrecht. Ook de zandwinningslocaties voor de aanleg 
van de grondwerken zijn in het huidige landschap zichtbaar. Hij creëerde daarmee 
bovendien fysieke ruimte voor de verdere ontwikkeling van de nederzetting bij het 
kasteel. De architectonische vormgeving van de topgevels van de nieuwe bijgebouwen 
van het kasteel en nieuwe gebouwen in de nederzetting geven de indruk dat Johan 
Albrecht waarde hechte aan de uitstraling van het ensemble. 

 De tekeningen van de kunstenaars uit de zeventiende eeuw lijken in combinatie 
met moderne hulpmiddelen (AHN) betrouwbare bronnen te zijn om een beeld te 
krijgen van de nederzettingen bij het kasteel en bij de kerk. Het boek van Van Eeghen 
en Van der Kuil bevat vele schetsen en tekeningen van de zandafgravingen bij de 
kasteelnederzetting die de nog nader onderzocht en geduidt kunnen worden.  

95   De fysieke verbinding tussen het kasteel en de kerk via de Heelsumse Enk is door de aanleg van snelweg 
A50 geheel verdwenen. 
96 Medeling Conrad Gietman, email d.d. 8 januari 2021.

Afb. 4.12  De Boersberg met een zandige voorgrond. Rechts loopt een scheper met schapen langs een 
betuining. Op de achtergrond kasteel is Doorwerth zichtbaar.  Uitsnede uit een tekening van Joris van 
der Haagen, niet gedateerd. Bron: Van Eeghen & Van der Kuil (2015), 114. Origineel Österreichische 
Nationalbibliotheek, Wenen, Atlas Blaeu-Van der Hem, inv.nr. Kar 389.030-FK, Bd, 15, Taf. 17. 
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5.1 Inleiding
Johan Albrecht Schellart van Obbendorf moest de heerlijkheid in 1667 afdragen 

aan zijn grootste schuldeiser Anton I van Aldenburg, heer van Knyphausen en Varel 
(Noord-Duitsland). Er is niet zoveel bekend over zijn betrokkenheid met Doorwerth. 
Zijn tweede vrouw Charlotte Amélie de la Trémoille ging na zijn overlijden met zoon 
Anton II wonen op het kasteel. Maar ook Anton II was later vooral woonachtig in 
Knyphausen of Varel.97 Kleindochter Charlotte Sophie van Aldenburg werd in 1738, 
samen met haar man Willem graaf Bentinck van Rhoon, beleend met Doorwerth. Zij 
zijn de auteurs van het heerlijkheidslandschap in de achttiende eeuw. 

Hoewel Willem en Charlotte Sophie het kasteel nooit langdurig bewoonden, hadden zij 
op afstand invloed op het landschap. Het beheer van de heerlijkheid werd uitbesteed aan 
rentmeesters en richters. In het Gelders Archief zijn vele pachtcontracten vanaf 1738 
tot 1779/1782 met de boeren en bewoners van Heelsum en Doorwerth opgenomen. 
Deze cedullen zijn een belangrijke bron van informatie over de pachters, de gebouwen 
en de verdeling van de gronden in het midden van de achttiende eeuw.98 

In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal: 

Welke patronen, lagen en herinneringen hebben Charlotte Sophie van 
Aldenburg en Willem Bentinck in de achttiende eeuw achtergelaten in het 
Doorwerthse heerlijkheidslandschap?

5.2 Heer en vrouw op afstand van de heerlijkheid
Charlotte Sophie en Willem waren beiden, zowel binnen Nederland als in Europa 

bekende personen. Willem was een invloedrijk natuurkundige en politicus. Hij had zitting 
in de Staten van Holland en West-Friesland en maakte deel uit van de Ridderschap van 
Holland. Na hun huwelijk woonden ze in Leiden of in het zomerverblijf Huis Sorghvliet 
in Den Haag.99 Het huwelijk was verre van gelukkig en na zeven jaar scheidden zij van 
tafel, bed en domicilie. 100 Charlotte Sophie mocht niet meer op Doorwerth verblijven 
en zij verbleef in Varel of maakte reizen door Europa. Ze verbleef ook in het huis van de 
schrijver en filosoof Voltaire in Genève en ze was regelmatig te gast bij Keizerin Maria 
Theresia van Oostenrijk in Wenen. Charlotte Sophie heeft grote bekendheid gekregen 
door haar omvangrijke correspondentie, bestaande uit meer dan 25.000 brieven van en 
aan persoonlijke en zakelijk relaties.101 Na het overlijden van Willem Bentinck in 1774 

97   Anton II heeft de omvang van de heerlijkheid vergroot. In 1712 heeft er een ruil plaats gevonden van percelen 
heggen (hakhout) met de Gelderse Rekenkamer. Tevens is de oostelijke grens van de heerlijkheid met  de Ooster-
beekse Heggen gecorrigeerd. In 1726 heeft hij de heerlijkheid aanzienlijk uitgebreid met de aankoop van gronden 
van wildforstersgoed Wolfheze.
98   Het betreft de registers van pachtcedullen (GA 0383-19), de conditiën van verpachting van goederen (GA 
0383-20) beiden uit de periode 1738-1782 en het register van verpachting van weilanden 1738-1779 (GA 0383-18).
99   Het huidige Catshuis. Het huis en de tuin zijn van zijn vader Hans Bentinck geweest. De tuin staat bekend als 
een voorbeeld van het Hollands Classisme. Willem Bentinck heeft veel liefde een aandacht voor deze tuin.   
100   Uit het huwelijk zijn twee zoons voort gekomen. 
101  Sinds augustus 2017 is het familiearchief Bentinck toegankelijk met de archieven van Charlotte Sophie en 
Willem Bentinck. https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/nieuws/209-belangrijk-familiearchief-bentinck-toe-

5.  Kaders in de heerlijkheid  
 Richters en lanen geven structuur in de achttiende eeuw

Onder Afb. 5.2 Charlotte Sophie  gravin van Aldenburg (1715-1800), 
Anoniem, ongedateerd. Bron: Knuijt (2008/2013), 9. 
Heimatmuseum Varel.

Rechts Afb. 5.1 Willem graaf Bentinck (1704-1773), Jean-Eteinnne 
Liotard, gedateerd 1755/56.  Bron: Amsterdam, Rijksmuseum 
SK-A-4155.

Afbeelding 5.3 Uitsnede uit een manuscriptkaart. Gedateerd eind van de achttiende eeuw, maker on-
bekend. De situatie van het zuidelijk deel van de heerlijkheid komt grotendeels overeen met de kaart 
van Klinkenberg, maar de tekenstijl en het kleurgebruik duidt op een een representatief doel. Bron: 
http://verenigingkasteeldoorwerth.nl/projecten-poorten-van-gelderland, geraadpleegd, 28 april 
2021. 
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ging de heerlijkheid naar zijn oudste kleinzoon Willem Gustaaf Frederick, woonachtig in 
Engeland. Charlotte Sophie voerde na het overlijden van haar beide wettelijke zoons een lange 
juridische strijd om de heerlijkheid Doorwerth weer in haar bezit te krijgen. Van 1780 tot haar 
dood in 1800, was zij weer de vrouwe van Doorwerth. Ze verbleef er zelden, maar liet wel een 
ontwerp maken voor de verfraaiing van omgeving van het kasteel.102 Achterkleinzoon Charles 
graaf van Aldenburg Bentinck verkocht de heerlijkheid in 1837 aan Jacob Adriaan Prosper 
baron van Brakell. 

5.3 Kaart van Klinkenberg en laanstructuren
Om inzicht te krijgen in de situatie van de heerlijkheid in de achttiende eeuw is de kaart 

van Dirk Klinkenberg uit 1758 een belangrijke bron. Deze kaart geeft een gedetailleerd beeld 
van de percelen, het grondgebruik en de bebouwing. De kaart bestaat uit 16 kaartbladen, een 
overzichtskaart en enkele schetsbladen.103 Het is niet duidelijk met welk doel Klinkenberg de 
kaart gemaakt heeft. Het vastleggen van de grens van de heerlijkheid, zoals in de zeventiende 
eeuw gebruikelijk was, is hier niet aan de orde.104 De kaart is in sterk verkleinde versie 
opgenomen als bijlage 2 en bijlage 3 geeft een beeld van de kaart op een recente topografische 
ondergrond. 

Klinkenberg lijkt de kaart niet te hebben afgerond, er zijn vele potloodlijnen en correcties 
te zien. Bij Heelsum sluiten de wegen niet op elkaar aan, dit geeft de indruk dat het om een 
ontwerptekening gaat. Klinkenberg was landmeter in Holland, maar ook waterbouwkundige en 
astronoom. Hij werkte aan waterbouwkundige projecten van rivieren in Midden-Nederland.105 
Het is denkbaar dat Klinkenberg in het kader van een rivierproject met Bentinck in contact 
is gekomen, want in 1741 was er sprake van wateroverlast in Doorwerth. Bentinck schreef 
over het probleem in augustus 1741 aan zijn moeder. Door de aanleg van het Rijnkanaal 
was waterhuishoudkundige situatie gewijzigd en hij zag een oplossing in de bouw van een 
watermolen.106 Op de tekening van Klinkenberg staat een windmolen getekend op een kruispunt 
van watergangen in de uiterwaard. Of deze molen ooit gebouwd is, is een raadsel.107

 Veel doorgaande wegen werden in de achttiende eeuw voorzien van bomenrijen om het 
landschapsbeeld te verfaaien en volgroeide bomen te kunnen verkopen. Bovendien werden de 
wegen verbreed in verband met de toename van het verkeer.108 De heer van Doorwerth was 
een van de eerste grondbezitters op de Zuidwest-Veluwezoom die begon met de aanleg 
van de rechte wegen door de bossen. De Gelderse Rekenkamer volgde dit innovatieve 
plan.109 De Utrechtseweg werd in de periode 1728-1741 door de Rekenkamer van eiken- en 
beukenlaanbeplanting voorzien.110 In de tweede helft van de achttiende eeuw werden 
veelal dubbele rijen beuken aangeplant waarbij soms een rij dennen werd toegevoegd als 

gankelijk, geraadpleegd 3 mei 2021. Ik heb enkele brieven gelezen die betrekking hebben op Doorwerth, maar gezien de 
omvang van het archief is hier geen verder onderzoek naar gedaan in het kader van deze scriptie.
102   Er is veel twijfel geweest of de plannen ooit uitgevoerd zijn volgende bekende ontwerptekening. Op basis van de AHN 
ben ik zelf tot de conclusie gekomen dat zeker een deel van de aanleg gerealiseerd moet zijn. Elyze Storm-Smeets heeft de 
aanleg ook teruggevonden tijdens het waardestellend onderzoek. (Persoonlijke mededeling).
103   De originele kaart bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag. In verband met de coronabeperkingen in 2020 
en 2021 was het niet mogelijk om de originele kaart te bestuderen. Er is gebruik gemaakt van de facsimile uitgave van Van 
Wijck (1982). 
104   In 1727 was de heerlijkheid uitgebreid met gronden van het Wildforstergoed Wolfheze. Slechts een klein deel van 
deze gronden staan op de kaart van Klinkenberg.
105   Donkersloot-de Vrij & Van der Krogt (versie 2.3 d.d. 13 april 2021), 241.
106   Hij bedoelde een windmolen om water te kunnen lozen. 
107  Gerritsen (2007), 37 en Schaafsma (2010), 76. 
108  Bouwer (2008), 111. 
109   Bouwer (2008), 131. Het jaar 1722 wordt hierbij genoemd.
110   Bouwer (2008), 135-137. De beuken werden vanaf 1795 al weer gekapt, ze waren circa 65 jaar oud.

Afb. 5.4 Uitsnede uit de kaart van Klinkenberg 1758 met een gedeelte van de lanenstructuur. ter . Ter ori”nta-
tie zijn de huidige straatnamen toegevoegd. Aan de Kabeljauwallee waren extra verfraaiingen in de vorm van 
rondeeltjes gedacht. 
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windkering.111 In het omvangrijke werk van 
Bouwer wordt niets vermeld over de gebruikte 
plantafstanden tussen de laanbomen. Jansen 
noemt veertien voet als toegepaste plantafstand op 
landgoed Middachten. 112 

Lanen konden ook betekenis hebben voor 
het jachtgenot, want door de omsluiting van 
de bosvakken waren de lanen geschikt voor 
drijfjachten.113 In de situatie van Doorwerth zijn 
geen lanen aangebracht in het bosgebied. De 
volgende lanen zijn op de kaart van Klinkenberg 
en op de gekleurde manuscriptkaart uit het einde 
van de achttiende eeuw aangegeven: oprijlaan naar 
het kasteel, Fonteinallee, lanenstructuur vanaf 
de Fonteinallee over de Noordberg en door het 
Heelsums beekdal naar Utrechtseweg, Holleweg, 
westelijk deel van de Oude Oosterbeekseweg 
(huidige W.A. Scholtenlaan), Kabeljauwallee 
en de Utrechtseweg (door de Rekenkamer 
ingeplant). Later worden nog lanen toegevoegd. 
Zaakwaarnemer Windt schrijft in december 1786 
aan Charlotte Sophie.

“Ik heb de Allee van Doorwerth bekeken, het 
is een uniek geheel, het liefelijkste dat men 
ooit zou kunnen zien, buitengewoon groot en 
lijnrecht; in de gehele omgeving is geen allee 
zoals deze te vinden.”114

5.4 Boeren in de heerlijkheid
Charlotte Sophie en Willem waren zelden 

op het kasteel en lieten hun zaken behartigen door 
derden. Dit waren achtereenvolgens intendant S. de 
More, rentmeester A.G. van Eck, rentmeester Mr. 
A.O.F. de Bomblé Vatenbender en zaakwaarnemer 
W.H. Windt. Dit past in de ontwikkelingen die 
ook elders in heerlijkheden plaats vonden in de 
periode 1700 tot 1848. De dagelijkse gang van 
zaken werd steeds meer overgedragen aan een 
plaatsvervanger, de schout of rentmeester die 
belangrijke machtsposities konden opbouwen. In 
de achttiende eeuw werd de band de heer en de 
plattelanders afstandelijker. 115

111  Bouwer (2008), 127.
112   Jansen (2006), 41. Veertien voet is circa 4,2 meter. Gelder-
sch Landschap & Kasteelen heeft bij nieuwe beukenlaan langs de 
Schelmseweg in Arnhem 3,76 m (1 Rijnlandse roede) aangehouden 
(mededeling Gerrit Pleijter, 3 mei 2021).
113   Jansen (2006), 41. 
114  Bouwer (2008), 167. Dit is waarschijnlijk de huidige Specht-
laan en Kasteelweg. Een deel van de laan is verdwenen door de 
bouw van een kantoorpanden en woningen. 
115  Nobel (2017), 45- 49.

Rechts Afb. 5.6 Kasteel Doorwerth met de 
op voorgrond rechts het Laage Huijs en 
links een schaapskooi. Anoniem, achttiende 
eeuw. Bron: [P303_2N010], Topografie van 
Nederland, Universiteitsbibliotheek Leiden.  

Links Afb. 5.5 Het jachthuis Doorwerth, 
met muurankers 1638. Restant van de 
buitenpoort van kasteel Doorwerth gezien 
vanaf de Fonteinalllee. Door H. Hoogers, 
gedateerd 1789 - 1801. Bron: GA 1551-2079.

Rechts Afb. 5.8 Oude huizen in de omgeving 
van Doorwerth.De woning of boerderij 
op de voorgrond staat direct aan de weg 
en tegen de stuwwalwand aan. Misschien 
is dit een romantische weergave van 
het Witte Huijs. Op de stuwwal lijken 
jeneverbesstruiken te groeien. Anoniem, 
1700-1800. Bron: GA 1551-2113. 

Links Afb. 5.8 Huis van de onderschout. Op 
de voorgrond een traditioneel huisje. Op 
de achtergrond op de heuvel een tempeltje. 
Mogelijk is dit een beschilderd houten 
paneel. De gewassen ekening is afkomstig 
uit een anoniem schetsboek, gedateerd 
1770-1795. Bron: GA 1551-4185-0015.

Afb. 5.7 Uitsnede uit de kaart 
van Klinkenberg (1758). 
De kasteelnederzetting 
en het kasteel.  
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De kasteelnederzetting is op de kaart van Klinkenberg gedetailleerd 
weergegeven. Er zijn veertien gebouwen afgebeeld, waarvan er vier aangeduid worden 
als “bouwing” en tien als “huijs”. De meeste gebouwen staan aan de noordzijde van 
de huidige Fonteinallee, onder aan de flank van de stuwwal. Langs het westelijke deel 
van de Fonteinallee komen ook enkele gebouwen ten zuiden van de weg voor.116 Op 
basis van pachtcontracten uit het midden van de achttiende eeuw wordt duidelijk dat 
de ‘bouwingen’ de boerderijen zijn met relatief grote hoeveelheden pachtgrond. De 
‘huijsen’ of woonhuizen hebben slechts een hof, schuur, (hooi)berg, boomgaard en 
tabaksland. Bij zes huizen wordt extra bouwland gepacht, de bewoners van het Honde 
huijs en het Eijken huijs pachten de grootste hoeveelheid wei- of bouwland. Het is 
aannemelijk dat de bewoners van de huijsen andere werkzaamheden verrichten naast 
het boerenbestaan. Van enkele bewoners is hun beroep vermeld in de pachtcontracten. 
Zo zijn er twee timmermannen en een metselaar. Mogelijk hebben de bewoners ook een 
functie bij het kasteel. 

Door de pachtgegevens uit 1745 te combineren met de kaart van Klinkenberg 
is het agrarische grondgebruik in deze periode binnen de heerlijkheid goed in beeld te 
brengen. In de registers werden ook de perceelnamen van de verpachte percelen per 
boerderij benoemd, waardoor de relatie tussen perceel en boerderij op de kaart is weer 
te geven.117 Er waren negen boerderijen in de heerlijkheid, vier in de kasteelnederzetting 
en vijf in Heelsum. 118 Er is op deze kaart geen onderscheid gemaakt in weilanden 
en bouwlanden. De oppervlakte van weilanden worden met de oppervlakte eenheid 
“morgen” aangegeven en de bouwlanden met de eenheid “molder”.119 Een morgen komt 
overeen met 0,85 hectare. Een molder is 0,56 hectare.120 Er is circa 220 hectare agrarische 
grond verpacht aan de inwoners van de heerlijkheid. De gemiddelde bedrijfsgrootte in 
Heelsum is 20 hectare en in Doorwerth 25 hectare. De verdeling tussen weiland (55%) 
en bouwland (45%) is voor Heelsum en Doorwerth nagenoeg gelijk. 

Op basis van de gegevens van de percelen en de pachtprijzen per boerderij zijn 
is af te leiden dat het kleinste bedrijf, Bouwing aan de Beek, circa 10 hectare groot 
was en de grootste, Bouwing achter het Kasteel, een omvang had van 38 hectare. De 
boerderij was in de achttiende eeuw geen onderdeel meer van het kasteelbedrijf, maar 
ook in verpachte staat was het een groot bedrijf.

Op de kaart zijn ook vele percelen niet ingekleurd. Sommige bouwlandpercelen 
waren niet te traceren op de kaart, maar de percelen in de uiterwaarden bleken in 
het “Register van verpachtingen van weilanden 1738-1779” (GA 0383-0019) voor 
te komen. Deze gronden werden per opbod verpacht voor perioden van minimaal 3 
jaar. De pacht ging soms naar boeren uit de heerlijkheid, maar waarschijnlijk ook naar 
boeren uit de omgeving.121

116   In het “Register van verpachtingen van huispercelen 1738-1782” (GA 0383-16) worden alleen “huijsen” ver-
meld. De omschrijvingen in dit register zijn beknopt. De “bouwingen” zijn geregistreerd in “Conditiën van verpach-
ting van tot den Doorwerth behorende goederen en inkomsten, 1745-1751” (GA 0383-20).
117  Enkele percelen bouwlanden bleken niet te traceren aan de hand de naam, maar deze kaart geeft een goede 
indruk van pachtverdeling in het midden van de achttiende eeuw. 
118   Laag Wolfheze en de boerderij van het Catharina Gasthuijs uit Arnhem zijn in deze studie niet meegeteld.
119   Lengte- en oppervlakte maten in Arnhem. Bron: https://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/54, geraadpleegd 
3 juli 2020.
120  Lengte- en oppervlakte maten in Wageningen. Bron: https://www.meertens.knaw.nl/mgw/
plaats/1169, geraadpleegd 3 juli 2020.
121  Niet alle namen zijn gecontroleerd. 

Afb. 5.9 Overzicht van de verdeling van de verpachte grarische percelen in 1745. De kaart is door de 
auteur samengesteld op basis van pachtcontracten en de kaart van Klinkenberg (1758).  
Bronnen: GA 0383-16 en GA 0383-20.
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Catharina Gasthuis (Arnhem), geen onderdeel van de heerlijkheid

Schutterij van Doorwerth, geen pacht voor de heer van Doorwerth



64 65

Ongeveer 45% van de agrarische gronden in de heerlijkheid zijn in gebruik als 
bouwland. Bieleman en Bouwer noemen rogge, haver, gerst en boekweit als traditionele 
gewassen van de Veluwe of Midden Nederlandse zandgronden. In de achttiende eeuw 
werd op de Veluwe op 1/3 deel van de gronden boekweit verbouwd. Tarwe werd geteeld 
op de betere gronden.122 Mest van schapen en heideplaggen uit de omgeving waren 
onmisbaar om de bouwlanden vruchtbaar te houden. In de heerlijkheid werden hierbij 
wel restricties opgelegd aan de pachters. Plaggen ten behoeve van de mesthopen mocht 
alleen op aangegeven locaties en er moest daarbij minstens zestien voet of een roede 
afstand (4 tot 5 meter) van de bossen gehouden worden met de “schup en plagge-hak”, 
de schaapsdrift moest onderhouden worden en de schapen mochten de jonge en oude 
eikenbomen niet beschadigen. Na de oogst van het koren mocht de boer zijn schapen de 
bouwlanden laten afgrazen en hierdoor het land direct laten bemesten. Kinderarbeid 
werd niet toegestaan, de pachter moest een bekwame scheper inschakelen. Bouwer 
stelt dat een schaapskudde van een doorsnee bedrijf in de achttiende eeuw 100 tot 
150 dieren telde.123 Met vier boerderijen in de kasteelnederzetting en vijf stuks in 
Heelsum zou dat betekenen dat er 900 tot 1350 schapen in het heerlijkheidslandschap 
verbleven. Op de kaart zijn 22 schaapskooien afgebeeld, dit zijn 40 tot 60 schapen per 
kooi of kudde.

122  Bouwer (2008), 203. Gebaseerd op Bieleman (2008), 253.
123  Bouwer (2008), 157.

5.5 De handtekening van Charlotte Sophie 
 Charlotte Sophie heeft een tuinontwerp voor de omgeving van het kasteel laten 
maken in de periode 1784 tot 1800. Er is lang gedacht dat dit plan nooit gerealiseerd 
is, ondanks de correspondentie van haar bewindvoerder over de hoge rekeningen 
van tuinarchitect Michaël. Op basis van het AHN (Hillshade) is in ieder geval vast 
te stellen dat de ontworpen vijver gerealiseerd is geweest. Nijhoff beschrijft in 1828, 
weliswaar 50 jaar later, een plantenrijk beeld van de kasteelomgeving. 

“Maar genoegen van eenen anderen aard zal men smaken, wanneer 
men, in deszelfs naasten omtrek, hier onder het lommer van zwaar 
hoog opgaande boomen, dáár langs allerlei bloeijende heesters, 
voortwandelende, bij een bloemperk verwijlt, waar men, over het water, 
op het kasteel, en, langs hetzelve, op vruchtbare weiden uitziet, of bij een 
grasveldje, waar het geboomte zich verwijdert, om het gezigt tegen het 
gebergte te doen rusten.” 124

Een anoniem schetsboek uit 1770-1795 bevat vijf tekeningen van de gezichten vanaf 
de Fonteinallee op de omgeving, waaronder het kasteel. Twee tekeningen wijzen 
op verfraaiing of verlandschappelijking van de rand van de stuwwal. Het betreft 
een afbeelding van het huis van de onderschout en een afbeelding van het oostelijk 
gelegen cascadedal.125 De overige tekeningen in het schetsboek zien er zeer realistisch 
uit, dus de genoemde tekeningen zullen ook naar verwachting ook naar waarheid 
gemaakt zijn. Misschien kan de hoge rekening van de tuinarchitect verklaard worden 
met behulp van dit schetsboek. 

124  Nijhof (1828), 62, 63.
125   Bron: GA 4185-0013. Het schetsboek bevat ook tekeningen van o.a. Het Oude Loo, Klarenbeek, Dieren, 
Middachten, Rhederoord. Ook een tekening van Heelsum met kerk en tabaksschuur.

Afb.5.10 Plattegrond van kasteel Doorwerth met 
omliggend park. Het ontwerp wordt toegeschreven 
aan J.G. Michaël (was in 1783/84 werkzaam op het 
kasteel) of J.P. Posth. Gedateerd 1784-1800. Gemaakt 
in opdracht van Charlotte Sophie van Aldenburg. 
Bron: GA 0383-82.

Afb. 5.11 Kasteel Doorwerth op Actueel 
Hoogtebestand Nederland (weergave 
Hillshade). De uitgraving van de vijverpartij 
is zichtbaar. 

Pag 65. Afb.5.12 Deze gewassen tekening is afkomstig uit een anoniem schetsboek en heeft de 
omschrijving Hermitage, Doorwerth, 1770-1795. De locatie staat ook bekend als Cascadedal 
bij de Helkolk. Bron: GA 4185-0013.
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5.6 Conclusies
Matterscape 

Het grondgebruik in de heerlijkheid is aan de hand van pachtcontracten en de 
gedetailleerde kaart van Klinkenberg goed in kaart te brengen. De bedrijven zijn gevarieerd in 
omvang, de beschikbare gronden zijn verdeeld over hooggelegen bouwlanden en de laaggelegen 
uiterwaard. Bij de huijsen in de nederzetting heeft iedereen ruimte voor de eigen behoefte aan 
groente, fruit en tabak. De aanleg van lanen lijkt de grootste ingreep in het landschap van de 
heerlijkheid in de achttiende eeuw te zijn.

Powerscape 

 Willem en Charlotte Sophie speelden beide een belangrijke rol in de Nederlandse en 
Europese geschiedenis, in Doorwerth hebben zij met de aanleg van lanen hun belangrijkste 
stempel op het landschap gedrukt. Veel van de laanstructuren zijn nog herkenbaar in het 
landschap aanwezig. Het waren vooral bestaande wegen en paden die van monumentale 
bomenrijen werden voorzien, maar Klinkenberg leek ook te zoeken naar een tracé voor nieuwe 
verbindingsweg door Heelsum. De lanen hadden zowel een economische als een representatieve 
functie. Het is goed denkbaar dat Charlotte Sophie aan het eind van de achttiende eeuw haar 
invloed op het landschap nabij het kasteel heeft doen gelden. Enkele ontwerptekeningen en 
schetsen van een anonieme tekenaar uit die tijd lijken te duiden op ingrepen tot verfraaiing van 
het landschap rondom het kasteel en de stuwwalrand. 

 Tijdens de periode van Willem en Charlotte Sophie lijkt geen sprake te zijn van grote of 
vernieuwende economische ontwikkelingen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Willem 
en Charlotte Sophie hun religie sterk uitdroegen.

 Klinkenberg tekende geen galg en radstaken. In 1795 kwam er een eind aan 
de heerlijke rechten, mogelijk werd er al langere tijd geen gebruik meer gemaakt van 
deze middelen.126 De woningen van vertegenwoordigers van de macht, het richtershuis 
en het huis van de onderschut, staan in de kasteelnederzetting. De gedetailleerde 
tekenwijze van de gebouwen en de benamingen van de vele percelen op de kaart van 
Klinkenberg en een goede pachtregistratie geeft een beeld van een goed georganiseerd 
pachtsysteem. Binnen de familie werd veel juridische strijd gevoerd om het bezit en de 
financiële perikelen van Doorwerth. Misschien heeft dit niet tot aanwijsbare invloed op 
het landschap geleid, maar het zal zeker niet bijgedragen hebben aan de totstandkoming 
van grotere ontwikkelingen. 

Mindscape

 Een onderzoek in de omvangrijke archieven van Charlotte Sophie en Willem 
maken een gericht onderzoek naar persoonlijke gedachten en wensen ten aanzien van 
het heerlijkheidslandschap een interessante opgave.127 

Conclusie heerlijkheidslandschap
 Auteurs Charlotte Sophie en Willem Bentinck-van Aldenburg hebben hun 
invloed het sterkst doen gelden in de juridische en administratieve en economische 
aspecten van het landschap. Het representatieve landschap werd zichtbaar in de nieuwe 
laanstructuren in de achttiende eeuw. De verlandschappelijking aan de zuidzijde van 
de stuwwal en in de omgeving van het kasteel aan het eind van de eeuw heeft hier 
eveneens aan bijgedragen. 

Conclusies kasteelnederzetting
De lanen zijn belangrijke elementen die in deze periode zijn toegevoegd aan het 

landschap. Het is relevant om hier meer aandacht op te vestigen en daar waar mogelijk 
lanen te herstellen. Zo is het oostelijk deel van de Fonteinallee niet meer voorzien 
van laanbeplanting. Het zou waardevol zijn om te onderzoeken of deze laan opnieuw 
aangeplant kan worden. De manier waarop dit gebeurt is wel van belang.128 

De tekening van het huis van de onderschout intrigeert, evenals de waterpartijen 
langs de Fonteinallee tussen het kasteel en het cascadedal. Heeft deze gehele strook 
tussen Noordberg en cascadedal een representatieve en “recreatieve” betekenis gehad 
in de achttiende eeuw? Een specifiek (tuin)historisch onderzoek brengt mogelijk meer 
inzichten. Op dit moment zijn er te weinig concrete aanleidingen om dit te onderbouwen. 
De tuin van Charlotte Sophie rondom het kasteel is een interessant gegeven, maar wat 
moet hiermee gedaan worden? Herstel of reconstructie van de tuin geeft het kasteel 
veel “extra kersen op de taart”. Het is de vraag of dit wenselijk is, het vertellen van het 
verhaal kan voldoende zijn. 

126   Demoed (1953/1987), 81, 82. Nog in 1709 schijnt de galg vernieuwd te zijn, want bij de ongenummerde 
stukken in het archief van de Doorwerth (Rechl. Arch. Doorwerth, no.) vond Demoed een kwitantie: “Ontfangen 
bij mij onderschrijven, de somma van veertig gulden, voor het oprechten van den Doorwertsche Galg; Actum den 16e Sept. 
1709; w.g. Jan van Mossel”. 
127  Hella Haasse heeft in1978 en 1981 twee boeken geschreven over het leven van Charlotte Sohie en Willem 
op basis van archiefstukken. (Mevrouw Bentinck. Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde.)
128   Langs de Utrechtseweg ter hoogte van het huidige Doorwerth zijn bijvoorbeeld circa vijf jaar geleden jonge 
beukebomen aangeplant. Veel bomen zijn dicht tegen en onder bestaande bomen aangeplant en dat maakt een goe-
de ontwikkeling onmogelijk. Een fraai voorbeeld van herstel van een historische laanbeplanting is de herplant langs 
de Schelmseweg in Arnhem. GLK heeft hier nieuwe laanbeplanting aangeplant met een plantafstand van 3,72 meter 
om het historische beeld van recht opgaande bomen te realiseren.

Afb.5.13 Het matterscape van de achttiende eeuw. Tekening auteur.
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6.1 Inleiding 

De komst van de Bataafse Republiek in 1795 leidde tot de afschaffing van de 
heerlijkheden en de heerlijke rechten. Dit had tot gevolg dat de dorpsbestuurders niet 
langer door de heer werden benoemd, waardoor de afhankelijkheidsrelatie ten einde 
kwam. In 1814 vond een gedeeltelijk herstel plaats en kregen de heren het recht tot 
aanstelling van functionarissen in de gemeente terug, evenals het recht op voordracht 
van schouten, secretarissen, gemeente- en polderbestuurders. Ook diverse heerlijke 
rechten, zoals jacht-, visserij-, en veerrecht werden hersteld. Deze situatie maakte de 
heerlijkheden weer aantrekkelijk.  Het werden statussymbolen.129  

In 1837 werd de heerlijkheid aangekocht door Jacob Adriaan Prosper baron 
van Brakell van Wadenoijen.130 Het kasteel was sterk verwaarloosd en de groot deel van 
de bossen waren gekapt om de financiële problemen op te lossen van de in Engeland 
woonachtige erfgenamen van Charlotte Sophie en Willem van Aldenburg-Bentinck. 
Van Brakell en zijn vrouw Johanna Henriëtte Gabriëlle van Schuylenburg kwamen 
met geld en ondernemingszin naar Doorwerth. Met hun negen kinderen woonden ze 
vanaf 1840 in het door hen herstelde en gemoderniseerde kasteel dat ruim een eeuw 
niet als woonhuis gefunctioneerd had. Van Brakell stierf in 1853 op 45-jarige leeftijd. 
Zijn vrouw leidde daarna de heerlijkheid samen met hun oudste zoon Philippe Frédéric 
Antoine Jacques baron van Brakell en rentmeester Van der Dussen.  

In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal.

Welke patronen, lagen en herinneringen heeft de familie Van Brakell in de  
negentiende eeuw aangebracht in het Doorwerthse heerlijkheidslandschap?

6.2 Adel met landbouwkennis 
De familie Van Brakell was afkomstig uit de Betuwe. Jhr. Frederik Louis Willem 

Baron van Brakell van den Eng, een oom van Jacob Adriaan Prosper, bezat een grote 
boerderij en stond bekend om zijn landbouwkundige experimenten. Samen met geoloog 
en landbouwkundige dr. Winand Carel Hugo Staring was hij een stuwende kracht bij 
de oprichting van de Geldersche Maatschappij van Landbouw (GML) in 1845.131 De 
eerste voorzitter was Jhr. Mr. Willem Louis Frederik Christiaan Ridder van Rappard,  
schoonvader van de oudste dochter baron van Brakell. 132 Kleinzoon, Jhr. Mr. Jacob 
Gabriël Ridder van Rappard, die vanaf 1880 eigenaar werd van kasteel Doorwerth en 
omgeving, bekleedde vanaf 1891 de functie van voorzitter van de GML. Hieruit blijkt dat 
de betrokkenheid tussen de heren van Doorwerth met landbouwkundige ontwikkelingen 
in de negentiende eeuw groot was. Ook in de heerlijkheid werden landbouwkundige 
vernieuwingen gestimuleerd. 

129  Nobel (2017), 49-50.
130   Van Brakell mocht vanaf 1833 de titel van baron voeren (GA 0451-74 bevat zijn originele adelsdiploma). 
131  Bron: http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/3_Frederik_Louis_Willem_baron_van_Bra-
kell_van_den_Eng, geraadpleegd 22 februari 2021.
132  Bieleman (1995), 14.

6.  Sporen naar het einde
 Laatste economische impulsen in de negentiende eeuw

Afb. 6.1 Kasteel Doorwerth 1838 - 1848 door Augustus 
Wijnantz. De toren is nog niet opgebouwd. Bron: GA1551-1398. 

Afb. 6.2 Foto van moeder en zoon Van 
Brakell 1850 - 1875. Bron: Collectie 
Gelderland Objectnummer GK 12858. 

Afb. 6.3 Situatiekaart van de Nederrijn tussen Doorwerth, Driel en Heteren, 1871. Bron: GA 699-0029. 
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Afb. 6.4 De Herbergh van den Doorwerth 
(richtershuijs en later De Zalmen) in 
1840, gezien vanuit het oosten. De grote 
hoeveelheid bomen is opvallend op deze 
steendruk van C.H. van Ameron en J.A.R. 
Bast. Bron: GA 1554-1505-S267-1840. 

Afb. 6.6 Boerderij De Noorderbouwing met 
waterput en schuur of schaapskooi. Door George 
Pieter Westerberg tussen 1820 en 1873. Het pad 
is nog steeds aanwezig. Bron: GA 1551-2110. 

Afb. 6.7 Het Violen Huijs met op de achtergrond 
het kasteel, geschilderd door Albertus Gerardus 
Bilders circa 1857. Bron: Gerritsen (2007), 35.  

Afb. 6.5 Advertentie in de Arnhemsche 
Courant 3 augustus 1847. Bron: Delpher. 

Afb. 6.8 Boerderij De Noorderbouwing met de 
hondentredmolen rechts op de voorgrond. Lithografie 
1842. De boerderij op de achtergrond is mogelijk 
het Witte Huijs. Bron: GA 1505-III-83Grood-0003. 

De familie van Brakell herstelde het gebruik om overleden familieleden bij 
te zetten in de crypte van de kerk in Heelsum. Er was duidelijk een band tussen de 
familie en de (nu)hervormde kerk. In opdracht van Johanna Henriëtte Gabriëlle werd 
in 1859 een extra vleugel aan de kerk gebouwd en aansluitend hierop de begraafplaats 
aangelegd. 

6.3 Nieuwe economische impulsen
De komst van de Rijnspoorlijn tussen Utrecht en Arnhem betekende dat er 

grond nodig was van de heerlijkheid. Baron van Brakell kwam op 19 januari 1843 
tijdens het overleg met de Staat geen vergoeding voor de gronden overeen, maar 
bedong andere voorwaarden. De spoorwegmaatschappij moest een wachtershuisje 
bouwen, enkele overwegen aanleggen en de treinen moesten regelmatig stoppen om 
passagiers, rijtuigen en slachtvee mee te nemen of uit te laten.133 Eind 1843 startte 
Van Brakell met de aanbesteding van de aanleg van de aarden banen ten behoeve van 
een directe verbinding tussen het kasteel en het station.134 Dit resulteerde in 1848 
in de opening van de Wolfhezerweg en de Italiaanseweg. De Italiaanseweg kreeg een 
bijzonder tracé met haarspelbochten om de hoogte te kunnen overwinnen en het tracé 
werd langs oude scheibomen geleid. In 1845 werd de spoorlijn in gebruik genomen. 
De komst van het station gaf een impuls aan de bestaande en de nieuwe economische 
activiteiten op en nabij de heerlijkheid. De ontdekking en benutting van de toeristische 
potentie van natuur- en landschapsschoon, leidden tot een toename van het bezoek aan 
de Veluwezoom en kasteel Doorwerth. 

Het station bood ook kunstschilders uit het westen van het land de gelegenheid 
om en plein air te komen schilderen in de omgeving van Wolfheze. Vele bekende 
kunstenaars, waaronder Johannes Warnardus Bilders, Willem Roelofs, Willem Maris 
en Anton Mauve streken in de omgeving neer en maakten er hun schilderijen. De 
kunststroming werd bekend onder de naam Oosterbeekse School. Een bijzondere 
ontmoetingsplaats in het landschap werd gevonden bij de Wolfhezerbeek bij enkele 
oude eikenbomen, die vanaf die tijd de naam Wodanseiken hebben gekregen. 

Van Brakell zag ook mogelijkheden als projectontwikkelaar. Zijn rentmeester, 
Johan Gerard Hendrik van der Dussen (1820-1891), schreef in 1845 de brochure 
Doorwerth en Wolfheze: wat het is en worden kan. Hij prees het gebied aan en bood de 
mogelijkheid voor de bouw van lustplaatsen, buitenverblijven, bedrijven en fabrieken. 
De uitbreiding van landbouwgebied behoorde eveneens tot de mogelijkheden.135  

In 1847 publiceerde Van der Dussen een wandelgids met zes wandelingen door 
de heerlijkheid met de titel Gids door de heerlijkheid Doorwerth.136 Van Der Dussen 
beschrijft de heerlijkheid als volgt:

“Te vergeefs zal men elders een landgoed zoeken, waar, voor een beminnaar 
der eenvoudige natuur, zulk een rijkdom van ongekunstelde bekoorlijkheden 
geopend is. Geene kostbare waterleidingen of grotwerken, geen kunstmatig 
aangelegd terrein van vermaak treft men hier aan, hetgeen hier aan de 
genoegens van het stille buitenleven zulk enen verhoogde waarde bijzet, zijn 
voortbrengselen der Natuur.”

 

133  Krabbendam (2020), 55. 
134  Arnhemsche Courant, 24 december 1843 en 4 januari 1844.
135  Maijer & Nijland (2019), 13.  
136   In 2019 is de uitgave Wandelen in het Doorwerth van 1847 in het voetspoor van Van der Dussen verschenen. 
Hierin zijn originele teksten gecombineerd met hedendaagse wandelervaringen en inzichten over het landschap. 
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Afb. 6.11 Bericht in het 
Algemeen Handelsblad op 7 
april 1880. Bron: Delpher. 

Afb. 6.9 Nieuwbouw rond 1850:  twee 
boerderijen aan de Fonteinallee of een 
boerderij en een woonhuis. Foto niet 
gedateerd. Bron: Gerritsen (2007), 53. 

Afb. 6.12 Het graanpakhuis aan 
de Fonteinallee vanuit het oosten 
gezien. Het pakhuis is waarschijnlijk 
ook rond 1880 gebouwd. Op de 
achtergrond is de boerderij van 
Van den Born te zien. Het is niet 
bekend wanneer de foto gemaakt 
is. Bron: Gerritsen (2007), 77.  

 Van der Aa schreef in zijn Aardrijkskundig Woordenboek in 1841 over de 
gemeente Doorwerth: “Deze gem. bevat de heerl. Doorwerth, daarvan het d. Heelsum 
een gedeelte uitmaakt, beslaat eene oppervlakte van 1515 bund. 57 v.r. 57 v.ell., telt 
43 h., bewoond door 48 huisgez., uitmakende eene bevolking van nagenoeg 350 inw., 
die meest hun bestaan vinden in den landbouw, terwijl ook de papierfabrijken aan 
vele handen werk verschaffen, zijnde hier 5 waterpapiermolens en een korenmolen bij 
afwisseling mout malende.”137 In 1844 beschreef  Van de Aa het dorp Heelsum: “Men 
telt hieer een twintigtal h. De inw. vinden meest hun bestaan in in den landbouw. Ook 
heeft men 3 papierfabrieken, waarvan 2 tegelijk water- en windmolens zijn.”138

 In 1847 ging Van Brakell over tot het heffen van tol aan de Utrechtseweg en 
de Fonteinallee. Aan beide wegen werden twee tollen geopend en verpacht. In de 
nederzetting bij het kasteel kwam een tol in het Lugthuijs.139 In 1848 kwam er een 
einde aan het bestaan van de heerlijkheden, deze werden aangewezen als gemeente. De 
heer van de heerlijkheid werd benoemd als burgemeester. Philippe Frederic Antoine 
Jacques baron van Brakell werd na het overlijden van zijn vader in 1853 benoemd 
tot burgemeester van Doorwerth. Hij gaat, samen met zijn moeder, verder met de 
ontwikkelingen in de heerlijkheid. 

6.4 Boeren in de heerlijkheid

Vanaf circa 1850 ontstond er een nieuw landbouwkundig landschap in Nederland 
en brak de periode ‘nieuwe markten, nieuwe kansen’ aan. Nieuwe handelspolitiek 
(vrijhandel) en beter transport droegen hieraan bij, maar de ontwikkeling van 
landbouwkundige kennis maakten nieuwe technieken en methodes mogelijk. De 
Nederlandse landbouw ontwikkelde zich tot exportlandbouw en veredelingslandbouw. 
Bijzondere ontwikkelingen waren de ontginning van woeste gronden en de ontwikkeling 
van het gemengde bedrijf. De akkerbouwgewassen gingen minder naar de korenmolen 
of de markt, maar werden steeds meer gebruikt als voedsel voor het vee.140 

Rond 1875 werden in de omgeving van het kasteel enkele boerderijen 
afgebroken. Het betrof de Bouwing achter het kasteel (de bedrijfsboerderij), de 
Bouwing aan de bergh, de Noorderbouwing, de Oosterbouwing en het Violen Huijs. 
De laatste twee gebouwen lagen aan de zuidkant van de Fonteinallee. Als reden voor de 
sloop worden de hoge rivierwaterstanden aangevoerd.141 Dit is goed mogelijk, maar het 
is ook denkbaar dat de boerderijen te sterk verouderd waren in de ogen van de familie 
Van Brakell. Terugbouwen aan de zuidzijde van de Fonteinallee werd misschien als 
te risicovol beschouwd. Op de plek van Bouwing aan de bergh werden twee nieuwe 
boerderijen en twee woonhuizen (in twee bouwmassa’s) gebouwd. Op de plek van De 
Noorderbouwing kwamen een grote boerderij en een woonhuis terug. De boerderij 
werd bekend onder de naam van de pachter: boerderij van Dirk van den Born. In 
een advertentie uit 1847 werden drie boerenhofsteden, een karmansplaats en twee 
daglonerswoningen voor verpachting aangeboden. Het is aannemelijk dat dit de hier 
boven beschreven gebouwen zijn.

In 1879 werd weer de bouw van twee nieuwe boerderijen aanbesteed. Het 
ging om boerderij De Boersberg en boerderij De Noordberg.142 Op 7 april meldde het 

137  Van der Aa (1841), 451, 452. 
138  Van der Aa (1844), 256*.
139   In de vorige eeuw was dit het huis van de onderschout.
140  Bieleman (1995), 19.
141  Gerritsen (2007), 104.
142   Arnhemse Courant, 27 juni 1879, via Delpher. Er is nog een derde boerderij in deze periode gebouwd, 
namelijk De Zonneberg.

Afb. 6.11 Voorgevel van boederij De 
Boersberg gebouwd in 1879. Bron: 
Boekhandel de Jong, Met opa op 
stap, deel 5, 130.
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Algemeen Handelsblad dat de baron de Deense zuivelbereidingsmethode van twee 
pachtboerderijen mogelijk heeft gemaakt. Waarschijnlijk had dit betrekking op deze 
boerderijen. In Denemarken werd rond 1860 een nieuwe techniek ontwikkeld voor de 
bereiding van boter. De belangrijkste verbetering in het proces was het sterk afkoelen 
van de melk in een koelkelder met ijs voordat met het karnen begonnen werd. Ook 
werden er betere karnmolens ontwikkeld. De traditionele stootkarn (houten ton met 
een stok) werd verbeterd door de melk in beweging te brengen met behulp van een 
rad. Deze technische verbetering van de karntechniek lijkt in Doorwerth al eerder 
te zijn doorgevoerd. Op een lithografie uit 1842 is een hondentredmolen te zien die 
bevestigd is aan boerderij De Noorderbouwing.143 Een ander opmerkelijk gebouw is 
het graanpakhuis met meerdere verdiepingen dat ten oosten van herberg De Zalmen 
verrijst.  Het is goed denkbaar dat het pakhuis ook rond 1879 gebouwd is.144 

Rond 1870 werd de kunstmest in Nederland geïntroduceerd, dit leidde tot grote 
wijzingen in de landbouw. De traditionele plaggenbemesting, die ook in de heerlijkheid 
werd toegepast, zou hierdoor verdwijnen.  

Het westelijke deel van de heerlijkheid, de Jufferswaard bleek geschikt te zijn 
voor de winning van klei voor baksteenfabricage. In 1874 werd de eerste steenfabriek 
in de heerlijkheid gebouwd op 28 hectare grond. In 1880 werd gestart met de fabricage 
van stenen.145 Twee jaar na het overlijden van de baronesse verdeelden haar erfgenamen 
de heerlijkheid. In 1880 werd kleinzoon J.G. Ridder van Rappard eigenaar van het 
kasteel, een deel van de uiterwaard, de kasteelnederzetting en de bossen en enken ten 
noorden van de Fonteinallee. De erfgenamen deden al snel delen van de voormalige 
heerlijkheid in de verkoop. 

6.5 Conclusies
Matterscape

Het werkelijke landschap of matterscape van de familie Van Brakell lijkt in 
hoofdlijnen nog op de landschappen uit de voorgaande eeuwen, maar er zijn enkele 
belangrijke ingrepen gedaan. Met de aanleg van de Italiaanseweg en de Wolfhezerweg 
werd een directe verbinding tussen het kasteel en het nieuwe treinstation bij Wolfheze 
gerealiseerd. Er zijn delen van de Doorwerthse heide ingeplant met dennen. In de 
uiterwaarden zijn steenfabrieken gevestigd en wordt klei gewonnen. Er zijn drie grote 
boerderijen op de Heelsumse Enk gebouwd en in de kasteelnederzetting zijn boerderijen 
vervangen. De voormalige bedrijfsboerderij (Bouwing achter het kasteel) is gesloopt. 

Powerscape 

De familie Van Brakell liet graag zien dat zij een ondernemende familie waren. 
Het kasteel werd gemoderniseerd naar eigen inzichten en de verdwenen toren werd weer 
herbouwd in oorspronkelijke vorm. De komst van station Wolfheze was een belangrijk 
resultaat voor de heerlijkheid en met aanleg van de Wolfhezerweg en de Italiaanseweg, 
gaf Van Brakell zijn visitekaartje af binnen en buiten de heerlijkheid. Voor toeristen en 
kunstschilders werd de heerlijkheid extra aantrekkelijk voor bezoek. De oude herberg 
in de nederzetting werd voorzien van de naam De Zalmen, gebaseerd op de zalmen op 
het familiewapen van Van Brakell. 

143   Het is geen watermolen. 
144  Gerritsen (2007), 76. Gerritsen meldt dat het gebouw staat afgebeeld op een stafkaart uit 1888.
145  De fabriek was werkzaam tot de verwoesting in 1944. Er zijn ruïnes van de schoorsteen, ge-
bouwen en vlamovens en restanten van spoorlijnen aanwezig in het huidige natuurgebied Jufferswaard. 
Bron: https://heelsumsbeekdal.nl/steenfabriek-in-de-jufferswaard-pilo/, geraadpleegd 3 mei 2021. De 
steenfabriek ten zuidwesten van het kasteel is pas in 1927 gebouwd en in 2013 gesloten.

De familie van Brakell waren landbouwkundig onderlegd en wisten de nieuwe 
ontwikkelingen in de landbouw een plek te geven door oude boerderijen te vervangen, 
nieuwe boerderijen met de nieuwste snufjes en een grote graanopslag te bouwen. 
Daarnaast hadden Van Brakell en zijn rentmeester al vroeg oog voor de aanplant van 
dennen, de verkoop van grond aan steenfabrieken en deden ze pogingen om grond 
te verkopen voor villabouw. In de tijd van de familie Van Brakell werden de heerlijke 
rechten definitief afgeschaft in 1848 en ontstond de gemeente Doorwerth. Tot groot 
ongenoegen van Van Brakell had hij geen invloed meer op de benoeming van de 
burgemeester.146 In 1856 werd de zoon van Van Brakell benoemd als burgemeester 
van Doorwerth. Naast de kerk in Heelsum werd een eigen gemeentehuis gebouwd. 
Hij bleef deze functie uitvoeren tot 1923, tot Doorwerth bij Renkum wordt gevoegd. 
In opdracht van baronesse van Brakell werd een extra vleugel aan de kerk in Heelsum 
gebouwd en de begraafplaats aangelegd.147

Conclusies heerlijkheidslandschap
 De economische aspecten van het heerlijkheidslandschap zijn voor de familie 
van groot belang. 

Conclusies kasteelnederzetting
 In de kasteelnederzetting zijn enkele oude boerderijen, waaronder de 
historische bedrijfsboerderij, gesloopt. Op de hogere delen, aan de noordzijde van 
de Fonteinallee, zijn weer nieuwe boerderijen gebouwd. Een bijzonder gebouw was 
het drie verdiepingen hoge graanpakhuis. Daaraan is te zien dat de landbouwkundige 
betekenis van de nederzetting was groot. 

Ten oosten van de nederzetting is de Italiaanseweg aangelegd. De indertijd 
gehandhaafde scheibomen langs de weg zijn merendeels verdwenen. De bijzondere 
belevingswaarde van de weg begint daardoor af te nemen. 

146   Tot 1848 hij zijn rentmeester Van der Dussen benoemd tot burgemeester én gemeentesecretaris. 
147  Demoed (1953/1987), 136.

Afb. 6.13 Het matterscape van de negentiende eeuw. Tekening auteur.

opgaand bos (dennen) en lanen

hakhout / boomgaard bij kasteel

heide

bouwland

weiland
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7.1 Inleiding
Met de verdeling van de heerlijkheid onder de erfgenamen in 1880 kwam er 

een einde aan het heerlijkheidslandschap. In de veertig daarop volgende jaren raakten 
de gronden verder verdeeld en de familie Van Brakell raakte geheel uit beeld. Het 
betekende het definitieve einde van de feodale periode en het begin van een tijd waarin 
de overheid, natuur- en cultuurbeschermingsorganisaties, industriëlen en particulieren 
invloed kregen op het landschap. In vergelijking met de voorgaande eeuwen gingen de 
ruimtelijke ontwikkelingen in een razendsnel tempo. 

Het kasteel en de nederzetting raakten vanaf 1908 van elkaar gescheiden, omdat 
ze in bezit komen bij verschillende eigenaren. Het kasteellandschapsmodel van Diana 
Spiekhout is niet meer bruikbaar om de situatie te schetsen. Het landschapsbiografisch 
onderzoek blijft bruikbaar en spitst zich toe op de eigenaren van het kasteel en van de 
nederzetting in de periode van 1941 tot 1965.  Staatbosbeheer werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog eigenaar van de Doorwerthse Bossen inclusief de nederzetting. Het 
kasteel en de omliggende gronden waren in deze periode in bezit van de Vereniging De 
Doorwerth.148 Het zijn twee auteurs met verschillende achtergronden en belangen. In 
deze scriptie ligt de nadruk op auteur Staatsbosbeheer als eigenaar van de nederzetting. 

De volgende vraag staat centraal in dit hoofdstuk:

Welke patronen, lagen en herinneringen hebben de auteurs in hun tijd 
aangebracht in het Doorwerthse heerlijkheidslandschap?

7.2 Idealisme en zorg voor cultureel erfgoed
De eigendomssituatie van het kasteel en kasteelnederzetting wijzigde 

regelmatig aan het begin van de twintigste eeuw. In de tabel zijn de verschillende 
eigenaren opgenomen. 

Tabel x.x. Overzicht eigenaren van kasteel en nederzetting tussen 1880 en 1965.

Jaar Kasteel Nederzetting

1880 J.G. Ridder van Rappard J.G. Ridder van Rappard
1908 J.W.F. Scheffer (eigenaar Duno) J.G. Ridder van Rappard
1910 F.A. Hoefer/ Ver. De Doorwerth J.G. Ridder van Rappard
1914 Vereeniging De Doorwerth J. A. baron van Pallandt
1941 Vereeniging De Doorwerth Staatsbosbeheer

148   De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen werd in 1969 eigenaar van het kasteel. 

7.  Gefragmenteerd landschap  
 Ruimtelijk beleid en natuurbehoud maken het landschap

Afb. 7.3 Stafkaart 1944 Army Map US Holland Sheet 6 NW West Arnhem (Scan kaart Airborne Museum)

Afb. 7.1 Geallieerd vliegtuig en parachutes met bevoorra-
dingscontainers of -manden in de lucht boven Doorwerth. De 
bouwlanden in het bos zijn zichtbaar. September 1944. Bron: 
GA 1560-4961.

Afb. 7.2 F.A. Hoefer met zijn echtgenote op 14 
april 1930 voor de onthulde gedenksteen in de 
toren van kasteel Doorwerth. Bron: Heslinga 
(1997), 78.
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Het sterk verwaarloosde kasteel werd in 1910 aangekocht door Frederic Adolph 
Hoefer, oudartillerie-officier, verzamelaar van militaire objecten en cultuurhistorisch 
“activist” uit Hattem.149 Het herstel van het zwaar verwaarloosde kasteel werd een 
belangrijke missie en om restauratie mogelijk te maken richtte hij de Vereeniging 
De Doorwerth op. Het bestuur van de Vereeniging speelde met de gedachte om een 
openluchtmuseum te vestigen bij het kasteel. Of de kasteelnederzetting daarbij een rol 
had kunnen spelen is niet bekend, maar het idee vond geen doorgang.150 De restauratie 
vond plaats met de hulp van architect Pierre Cuypers en Victor de Stuers. Zij zijn in 
deze periode invloedrijke pleitbezorgers van het behoud van het behoud van cultureel 
erfgoed, verbetering van de monumentenzorg en toepassing van historiserende 
bouwkunst. Het kasteel werd in 1913 in gebruik genomen als Artilleriemuseum met 
de collectie van Hoefer. De Nederlandse Commanderij van de Johanniter Orde kreeg 
de kasteelzaal ter beschikking voor vergaderingen.151 De toekomst van het kasteel leek 
veiliggesteld.152

Journalist Johan Wesselink publiceerde in 1942 het boek Schilders van de 
Veluwe-zoom. Hij heeft daarin omschrijvingen van de nederzetting en zijn visie over het 
behoud van natuurschoon opgenomen.153 Wesselink was op de hoogte van het feit dat 
de Doorwertsche bossen, en de nederzetting, in 1942 in bezit zijn van Staatsbosbeheer. 
Hij zag het gebied als een rijk geschakeerd, fleurig en levendig landschap, met dennen 
begroeide heuvelranden, met beuken omzoomde paden en akkerlanden in het enigszins 
donker-romantische bosgebied. Hij zag dat het landschap en de nederzetting een 
cultuurhistorisch waardevol geheel vormden. 

“Tot deze akkerlanden behooren ook de hoeven en huizen, de herberg “de 
Zalmen”, het huis van 1643 met zijn oude trapgeveltje. Dankzij het idealisme, 
dat na het materialisme baan brak, nam de belangstelling toe voor eigen heem, 
zijn historie, zijn cultuur, zijn schoonheid, zijn zin en wezen.“154

Wesselink was verheugd dat er een einde was gekomen aan de macht van de adel en 
de burgerlijke patriciër met de macht van het geld. In de twintigste eeuw werd volgens 
hem de macht van het idealisme geboren. Aan de idealisten Mr. P. van Tienhoven, Dr. 
Jac. Thijsse, Mr. S. van Heemstra, Odo van Vloten en generaal Hoefer was het te danken 
dat “niet alleen het kasteel doch honderden bunders “Heerlijcken grond” ongerept 
behouden zijn gebleven”.155 Wesselink kon niet bevroeden dat er nog geen twee jaar 
later een einde aan de ongereptheid zou komen. 

149   Hoefer heeft veel betekend voor de Monumentenzorg in Overijssel. Hij verrichte historisch onderzoek en 
werd directeur van het Provinciaal Overijsselsch Geschiedkundig Museum in Zwolle. 
150   Heslinga (1997), 78.
151   Hoefer behoorde tot de initiatiefnemers van de oprichting van het Openluchtmuseum in Arnhem in 1912. 
152  De Vereniging De Doorwerth bestaat nog steeds. Zij is actief om de “welstand van het kasteel te bevor-
deren”. In het beleidsplan staat de volgende opmerkelijke zin: “Ontwikkeling van kasteel met landgoed hebben geleid 
tot een in Nederland uitzonderlijk geheel, waar wordt getoond hoe een kasteelgemeenschap zich zelf kan voorzien.” Bron: 
http://verenigingkasteeldoorwerth.nl/wat-doet-de-vereniging-wat-doet-de-vereniging/beleidsplan/, geraadpleegd 6 mei 2021.
153   Johannes Gerhardus Wesselink schreef het boek in de zomer van 1942. Hij was werkzaam bij de gemeente 
Renkum en had van oktober 1944 tot mei 1945 de functie van waarnemend burgemeester tijdens de evacuatie. 
Bron: https://www.begraafplaatsfangmanweg.nl/graven-met-een-verhaal/graven-a/a-321a-johannes-gerhardus-wesse-
link/, geraadpleegd 22 maart 2021. 
154 Wesselink (1943), 13.
155  Wesselink (1943), 11–13.

7.3 Gevorderde huisjes die het alleraardigst doen
Op 10 mei 1940 werd Nederland bezet door Duitsland. Een van de gevolgen 

van de oorlog was de grote behoefte aan hout bij de bezetter. Secretaris-generaal H.H. 
Hirschfeld van het departement van landbouw, visserij en voedselvoorziening en 
directeur van Staatsbosbeheer J.A. van Steijn bleven op hun post om te voorkomen dat 
er aanhangers van de Duitsers hun plek over kunnen nemen, maar uiteindelijk kwam 
men er niet onderuit om Duitse orders uit te voeren. Op 16 december 1941 vorderde 
Staatbosbeheer de Doorwerthse bossen en de kasteelnederzetting. In een brief aan de 
beheerder der Hypotheken en van het Kadaster te Arnhem, gedateerd 2   januari 1942, 
verzocht de directeur van Staatsbosbeheer, J.A. van Steijn, om de percelen met een 
totale oppervlakte van ruim 109 hectare te registreren in de openbare registers.156 In de 
brief wordt gerefereerd aan artikel 6, 2e lid van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940.157

De nederzetting kreeg aandacht in Den Haag, want op 30 september 1942 
zond Mr. J.K. van der Haagen, Chef Afdeeling Kultuurbescherming en Wetenschap 
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, een brief 
aan Jhr. Dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, directeur van het Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg, met de volgende inleiding.  

“Zooals U wellicht bekend is heeft Staatsboschbeheer in het begin van dit 
jaar de Doorwerthse Bossen gekocht. Daarbij behoren behalve het café De 
Zalmen nog één of twee huisjes, die uit de 17e of 18e eeuw dateeren en het 
ter plaatste alleraardigst doen. Vooral in verband met het drukke bezoek 
aan deze streek is het wenschelijk, dat alle aandacht besteed wordt aan 
het uiterlijke aanzien daarvan.”158

Hij verzocht het volgende: 

“(….) wanneer een Uwer architecten in deze buurt moet zijn, hem opdracht 
geeft de zaak ter plaatse op te nemen en een plan op te maken omtrent wat 
wel en wat niet mag gebeuren.” 159

Uit dit verzoek blijkt dat het toerisme ook tijdens de oorlogsperiode nog van 
betekenis is. Architect Elias Canneman ging op 18 november 1942 op terreinbezoek en 
stelde op 8 januari 1943 zijn bevindingen op papier.160 Hij gaf een indruk van de gehele 
nederzetting en maakte korte beschrijvingen per gebouw en enkele geveltekeningen. 
De gehele beschrijving is als bijlage 5 opgenomen, maar enkele interessante passages 
en zijn tekeningen mogen hier niet onvermeld blijven.

“Tezamen met het in de breede uiterwaarden gelegen kasteel steekt dit gehucht 
buitengewoon mooi af tegen den hoogen Rijnoever, die met zijn afwisselende 
begroeiing een in alle jaargetijden boeiend aspect biedt.
De verschillende boerderijen zijn echter niet alle van evenveel architectonische 
waarde. Het zou zelfs aanbeveling verdienen wanneer mettertijd eenige 

156   Het betreft een afschrift van genoemde brief. Het afschrift (d.d. 5 januari 1942) is gericht aan de houtvester 
Ir. H.W. Schenkenberg van Mierop, verzonden 12 februari 1942. De brief wordt op 13 februari 1942 doorgezonden 
aan de boswachter in Renkum. (Geen naam) Bron: GA 1106-284.
157   Deze verordening is vastgelegd in “Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied Stuk 22”, 
Uitgegeven 24 augustus 1940. Dit bestand, afkomstig van Delpher, heb ik ontvangen via de heren Buis en Van Ool 
(Staatsbosbeheer).
158   In deze brief wordt de indruk gewekt dat de bossen en nederzetting zijn “gekocht”, terwijl het een vor-
dering of onteigening betrof. De Chef Afdeeling Kultuurbescherming en Wetenschap van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming zal hier toch wel van op de hoogte zijn geweest? 
159  GA 1106-285.
160  GA 1106-285.
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Afb. 7.5 Uitsnede uit de bedrijfskaart van SBB van 
de kasteelnederzetting en de enken. De kaart is niet 
gedateerd, maar is waarschijnlijk uit 1942/1943. De 
aantekeningen in potlood zijn waarschijnlijk van na 
1945. Bron: GA 1106-289. 

Afb. 7.4 Tweede pagina van het advies van archi-
tect E. Canneman met geveltekeningen.  
Bron: GA 1106-285.

Afb. 7.6 Advies van Canneman in beeld gebracht door auteur. De rode gebouwen moeten behouden blijven. 
De zwarte gebouwen moeten gesloopt worden en de het roze boerderijtje moet vervangen worden door een 
grotere boerderij. Tekening auteur.

“Van het kasteel loopt zuidwaarts een weidepad naar den Rijn, waar de antieke veerklok 
zoo teekenachtig in haar stoel hangt. Aan de overzijde staat nog het witte veerhuis, dat ook eens 
behoorde tot de Doorwerthsche Heerlijkheid. Noordwaarts van den burcht gaat de weg naar de 
herberg de Zalmen, met het wapenschild der van Brakells aan de krassende scharnieren. Er is nog 
de hooge schuur, waarin de tienden van den landheer geborgen werden en waar de tabak gedroogd 
werd, die men aanvoerde uit de omgeving. Tegen de helling, beschutting zoekende tegen het koude 
noorden, in de warme omslotenheid der bosschen en van den uitgeholden, uitgedolven heuvelrand, 
liggen -wellicht door het water ook teruggedrongen tot dezen veiligen zoom, - hoeven en huizen der 
kleine luyden van de Doorwerth. En daar staat nog het huis met den trapgevel, het huis van 1643, 
dat gebouwd werd in het jaar toen Johan Albrecht, Heer van de Doorwerth, jagermeester van de 
Veluwe, met stadhouder Frederik Hendrik, ter jacht toog in het gebied, dat voor een belangrijk 
deel, - evenals het kasteel, - in al zijn oude schoonheid tot op deze dag bewaard is gebleven.”  Johan 
Wesselink, 1943.

woningen zouden kunnen verdwijnen, te meer daar juist de minst geslaagde 
woningen het gezicht op de bij die punten bijna loodrechten heuvelrand 
belemmeren. Het reduceren van het aantal boerderijen is tevens verantwoord 
omdat de beschikbare oppervlakte bouwgrond te gering is voor het aantal 
boerenwoningen, zoodat bij het sloopen van enige hiervan, de vrijkomende 
gronden over de andere verdeeld kunnen worden.” 161

Canneman had oog voor de beleving van het landschap en signaleerde dat er 
weinig toekomst zou zijn voor de boeren die in de nederzetting gevestigd zijn. Hij 
wil drie boerderijen behouden, waaronder het Steenen huis uit 1643, en een kleine 
boerderij vervangen door een goede moderne boerenhoeve. Uitspanning De Zalmen 
en twee woningen mogen behouden blijven. Het bakhuis, naast het Steenen Huijs, 
noemde hij een eenvoudig boerderijtje. Het mag als opslagplaats voor Staatbosbeheer 
behouden blijven.

“Aardige gepleisterde boerderij met trapgevel en ankers A.1643. Waarschijnlijk 
is deze woning van afbraak gebouwd met groot formaat steen. De ligging is zeer 
pittoresk, zoodat het aanbeveling verdient deze boerderij te herstellen, waarbij 
het Rijk wellicht steun zou kunnen verleenen.”162

Canneman wist dat Staatsbosbeheer onder geen voorwaarde grond voor villabouw 
en zomerwoningen wilde afstaan. Hij was van mening dat als Staatsbosbeheer zijn 
raadgevingen zou opvolgen “er een zeer gunstig resultaat” verkregen kon worden. 
Natuurlijk moest men wel het Rijksbureau voor de Monumentenzorg raadplegen bij 
een eventuele verbouwing of een nieuw te bouwen boerderij. 

7.4 Boeren en Staatsbosbeheer 
Het archief van Staatsbosbeheer Directie Utrecht is opgenomen in het Gelders 

Archief . Er zijn meerdere waardevolle stukken in dit archief aan te treffen voor een 
uitgebreid onderzoek naar de bedrijfsvoering tijdens en de jaren na de oorlog. De 
bosbouwkundige ontwikkeling stond centraal, maar er zijn ook enkele archiefstukken 
die betrekking hebben op de nederzetting. Een ongedateerde bedrijfskaart en 
pachtgegevens bieden enig inzicht in de agrarische bedrijvigheid. Vermoedelijk laat 
de kaart de pachtsituatie in 1941 of 1942 zien. Er zijn met potlood aantekeningen 
aangebracht. Enkele pachters werden als “vervallen” aangemerkt en hun gronden 
worden aan drie boeren over gedaan. 

Het valt op dat de enken verdeeld zijn in meerdere percelen die aan verschillende 
boeren zijn uitgegeven. In de achttiende eeuw zijn de enken geheel bij een individuele 
boer in gebruik. Teunis Evert, Dirk van den Born en Derk Willemsen blijken op basis 
van deze gegevens de meeste grond te pachten. Na de oorlog krijgen zij er nog enkele 
percelen bij. Mogelijk hebben ze ook weiland in de uiterwaard of het Heelsumse broek 
gepacht. 

7.5 Operatie Market Garden 
In september 1944 vond een groot geallieerd offensief plaats. Op 17 en 18 

september vonden Airborne-luchtlandingen plaats bij Wolfheze, Heelsum en op de 
Ginkelse Heide. De operatie duurde tot 25 september en mislukte uiteindelijk omdat 
de brug bij Arnhem niet kon worden behouden. Tijdens deze militaire operatie vonden 

161 GA 1106-285. 
162 GA 1106-285.
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vele verwoestingen plaats in Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen en Ede. De 
kasteelnederzetting en het kasteel bleven tijdens deze acties gespaard, maar na afloop 
bleef de strijd tussen de geallieerden vanuit de Betuwe en de Duitsers op de stuwwal 
doorgaan. 

Er zijn enkele persoonlijke beschrijvingen van de situatie bekend. Theodoor 
Herman Driessen schreef een persoonlijk verslag van de periode tussen 17 september 
en 6 oktober 1944.163 Hij schreef dat De Zalmen vanaf 21 september in gebruik werd 
genomen als Rode Kruispost en over de opvang van vluchtelingen in de naastgelegen 
boerderij van Dirk van den Born. Het Jagershuis van Driessen brandde op 2 oktober 
1944 geheel af, nadat het twee dagen daarvoor al zwaar beschadigd was door de 
beschietingen.164 Gerrit van Dolderen, beschreef het korte verblijf van zijn familie in de 
boerderij van Dirk van den Born van woensdag 20 september tot zondag 24 september. 
De beschietingen door de geallieerden en de Duitsers waren hevig. Het kasteel kreeg 
21 september enkele voltreffers maar brandde niet, volgens Van Dolderen. Op 23 
september verplichtten de Duitse Wehrmacht de bewoners uit de gehele regio tot 
evacuatie.165 

Oorlogsschade na operatie Market Garden
Het kasteel en de gebouwen in de nederzetting raakten pas zwaar beschadigd in 

de periode die volgde op operatie Market Garden. Er vonden intensieve beschietingen 
plaats tussen de geallieerde troepen in de Betuwe en de Duitsers die zich verschanst 
hadden in het kasteel en in loopgraven op de stuwwal. Op de luchtfoto van de Royal 
Air Force van 15 maart 1945 is te zien dat het kasteel volledig verwoest is, maar in de 
nederzetting lijken nog veel gebouwen in tact te zijn. 

163   Driessen was sinds 1917 eigenaar van Het Jagershuis. Een landhuis dat gelegen is ten oosten van de neder-
zetting, in de hoek van de Fonteinallee en de Italiaanseweg.
164  Bron: https://heemkunderenkum.nl/oorlogsdagboek-van-theodoor-herman-driessen-laatste-be-
woner-van-het-jagershuis-te-doorwerth/, geraadpleegd 14 april 2021.
165 Van Dolderen (1994), 53.

Afb. 7.9 Deze foto is gemaakt na 
de Tweede Wereldoorlog (niet 
gedateerd). De boerderij en het 
bakhuisje, dat bij het Steenen Huijs 
behoorde, zijn behouden gebleven. 
De tussenliggende boerderij 
(woonhuis)  en het Steenen Huijs 
zijn al afgebroken. Deze gebouwen 
zijn indicatief aangegeven door de 
auteur. Bron: Gerritsen (2007), 56.

Afb. 7.8 Het zwaar beschadigde Hotel 
De Zalmen met op de achtergrond de 
graan/tabaksschuur. 
Bron: voorpagina Schoutambt en 
Heerlijkheid, jrg. 31, nr. 3, september 
2017 
(fotograaf Herman Truin, collectie 
Bob Gerritsen en Robert Sigmond).

Afb. 7.7 De restanten van kasteel 
Doorwerth in 1945. 
Fotograaf D. Renes. 
Bron: GA: 1579–170.

Afb. 7.10 Uitsnede uit luchtfoto Royal Air Force 15 maart 1945. Bron: GA 1560-1391.
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7.6 Wederopbouw
De gemeente Renkum verrichtte in 1948 een uitgebreide inventarisatie naar 

de geleden schade. Op de overzichtskaart is te zien dat Heveadorp en de Duno zwaar 
beschadigd zijn. In Heelsum lijkt de schade mee te vallen. Van de kasteelnederzetting is 
een detailtekening op de Schadekaart opgenomen. 

Op de uitsnede zijn de beschadigde of verwoeste gebouwen van de 
kasteelnederzetting met een roodbruine kleur aangegeven, maar er zijn ook gebouwen 
zonder kleuraanduiding. Dit lijkt er op te duiden dat twee relatief grote boerderijen 
(Huijs aan den Bergh en boerderij Van den Born) en het graanpakhuis behouden 
zijn gebleven. Gerritsen (2007) beschrijft dit en ondersteunt dit met foto’s.166 In het 
Wederopbouwplan in 1948 krijgen de meeste percelen de bestemming “Agrarisch 
zonder bebouwing”. Boerderij aan den Bergh en het graanpakhuis blijven gehandhaafd. 
Waarom zijn de functies van deze gebouwen en percelen niet gewijzigd? Het is bekend 
dat de graanschuur in gebruik werd genomen als noodwoning.167 Het (tijdelijk) behoud 
van dit gebouw kan de overweging zijn geweest om het geen andere bestemming te 
geven. Voor de boerderij blijft het onduidelijk. Misschien werd het als een nog bruikbare 
locatie voor een boerderij gezien. 

166  Gerritsen (2007), 56, 77, 78.
167  Gerritsen (2007), 78-79.

Afb. 7.12Wederopbouwplan Renkum-Heelsum, blad III-2, Planbureau der Provincie Gelderland, 20-12-
1948. Goedgekeurd door directeur gemeentewerken C.H. van Buuren. Uitsnede “Verspreide gevallen 
Doorwerth”. Bron: GA 2828-556.

Afb. 7.11 Wederopbouwplan Renkum-Heelsum, blad III-1, Schadekaart dorpen Renkum en Heelsum en ver-
spreide gevallen te Doorwerth, Gemeentewerken Renkum te Oosterbeek, 20-12-1948. Goedgekeurd door direc-
teur gemeentewerken C.H. van Buuren. Uitsnede “Verspreide gevallen Doorwerth”. Bron: Bron: GA 2828-555.

Groen
Agrarische bestemming zonder bebouwing

Rode lijn  
Zwaar of onherstelbaar beschadigde panden welke niet meer ter plaatse herbouwd kunnen worden

Beleid gemeente Renkum

 In de gemeente Renkum was 17,5 procent van alle huizen onherstelbaar 
beschadigd. Dit is een schokkend getal in vergelijking met 5,8 procent in geheel 
Nederland. Vrijwel direct na de Duitse capitulatie ging de wederopbouw van start. 
De landelijke leiding lag bij het College van Algemene Commissarissen voor de 
Wederopbouw en het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw. De uitvoerende 
organen waren provinciale bureaus en streekbureaus.168 De gemeente Renkum richtte 
zich op een snel herstel van de schade en verstrekte in juli 1945 opdracht aan de 
stedenbouwkundige ir. A. Kraayenhagen en landschapsarchitect dr. ir. J.T.P. Bijhouwer 
opdracht voor het maken van een nieuw uitbreidingsplan. Hun uitgangspunt was dat 
het plan niet bedoeld was voor een zo snel mogelijk herstel in de oude staat, maar 
het moest een weloverwogen ontwikkelingsplan voor de gehele gemeente worden. De 
landschappelijke kwaliteiten stonden hierbij centraal. Zij hadden specifiek aandacht 
voor delen van het heerlijkheidslandschap. Herstel van de Heveafabriek in het dal van 
Seelbeek werd sterk afgeraden. In het basisplan werden drie gebieden genoemd die 
“angstvallig gespaard of zoonoodig gezuiverd” moesten worden. Twee gebieden liggen 
in het heerlijkheidslandschap. Het dal van de Heelsumse beken, waarvan “het bovenste 
deel zoowel landschappelijk als natuurwetenschappelijk vrijwel eenig is in Nederlad, 
terwijl het deel van Kabeljauw tot de monding in de Rijn, ondanks zijn functie als 
cultuurland toch een der meest aantrekkelijke en betrekkelijk onbedorven beekdalen 
vormt”. Het tweede gebied was de zuidrand van het Veluws plateau, van de Noordberg 
naar landgoed de Hemelse Berg in Oosterbeek. 169 Post concludeert dat het ironisch is 
dat juist deze gebieden kort na de wederopbouwperiode sterk zijn aangetast door de 
aanleg van de A50 en dat daardoor een definitieve streep door het gedachtegoed van 
het basisplan is getrokken. 170 De samenwerking tussen de adviseurs en de gemeente 
was ronduit slecht en de gemeente en het Streekbureau Veluwezoom-West, gingen 
hun eigen weg. Zo werden vele nauwelijks beschadigde woningen zonder overleg met 
de eigenaren gesloopt. Soms zelfs voordat de bewoners terug waren gekeerd van hun 
evacuatieadres of tegen gemaakte afspraken in. Met behulp van de onteigeningswet 
werd de mogelijkheid genomen om “de boel helemaal te slopen en opnieuw in te 
richten”.171 Het besef van historisch erfgoed ontbrak.172 

Wederopbouwboerderijen

Voor de wederopbouw van boerderijen werd al tijdens de oorlog het Bureau 
Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht. Hoewel er een wederopbouwplicht 
bestond, werden om uiteenlopende redenen niet alle verwoeste boerderijen werkelijk 
opnieuw gebouwd.173 Veel landbouwgrond lag verspreid over meerdere kavels rond of 
op afstand van de boerderij. Op basis van economische en landbouwkundige motieven 
werd soms besloten om boerderijen te herbouwen op andere locaties. Verplaatsing 
bood gemeentes de gelegenheid om langgekoesterde planologische wensen in 
vervulling te laten gaan.174 Waarschijnlijk hebben zowel de landbouwkundige als de 
planologische wensen geleidt tot de keuze om de boerderijen en het graanpakhuis te 

168   Lörzing (2016), 17.
169  Post (2016), 113-115.
170  Post (2016), 115.
171   Hummelen (2016),89 .
172  Van den Wijngaart (2016), 78.
173  Elpers (2019), 35.
174  Van Wijngaarden (2016), 78.
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slopen en uiteindelijk alle percelen te bestemmen als “natuur”. Voor twee boeren uit 
de nederzetting (Evert Teunis en Dirk van den Born) werden nieuwe boerderijen op de 
stuwwal gebouwd. Beide werden aan de rand van een enk, de Geerkamp (Middelstuck) 
en de Hunnenenk, geplaatst.175 De boerderijen werden vormgegeven volgens de 
principes van het BWB. 

Kasteelreconstructie

Het kasteel en de bijgebouwen op de voorburcht waren zo zwaar beschadigd 
dat hier niet voor restauratie werd gekozen, maar voor reconstructie en wederopbouw. 
Deze keuze past in de naoorlogse tijdgeest. Het werd een langdurig project dat pas in 
1983 voltooid werd. In een van de bijgebouwen op de voorburcht werd in 1949 het 
Airborne Museum gehuisvest om de gebeurtenissen tijdens operatie Market Garden 
te herinneren.176 In 1969 droeg de Vereeniging De Doorwerth het kasteel over aan de 
Stichting Geldersche Kasteelen. 

175  De boerderij aan de Geerkamp (Middelstuck) is recent geleden afgebroken en wordt vervangen 
door een modern vormgegeven wildopvangcentrum. www.avolare.nl, geraadpleegd 23 april 2021.
176  https://www.airbornemuseum.nl/geschiedenis, geraadpleegd 4 mei 2021. Het Airborne Museum 
is sinds 1978 gevestigd in Villa Hartenstein in Oosterbeek.

Afb. 7.14 Wederopbouwboerderij 
op het Geerkamp. 
De boerderij is onlangs gesloopt. 
Bron: Streetvieuw, Google Earth.

7.7 Conclusies
 In dit hoofdstuk wordt een relatief korte periode beschouwd waarin twee 
fases zijn te onderscheiden. Als eerste de periode van de Tweede Wereldoorlog, 
vanaf het moment dat Staatbosbeheer eigenaar wordt van de nederzetting in 
december 1941 tot het eind van de oorlog in mei 1945. Vervolgens begint de 
wederopbouwperiode die in 1965 eindigt. Het model van het kasteellandschap van 
Spiekhout is in deze periode niet toepasbaar.  

 Door de splitsing van het eigendom van het kasteel en de nederzetting is er 
geen sprake meer van een functioneel kasteel- of heerlijkheidslandschap. Mogelijk 
heeft het er voor een bezoeker nog steeds als een eenheid uitgezien, maar voor de 
bewoners en pachters zal beleving sterk gewijzigd zijn. Tot september 1944 was het 
fysieke landschap nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de situatie van het eind 
van de negentiende eeuw. Daarna raakte het landschap in een paar maanden zwaar 
gehavend. Het kasteel werd grotendeels verwoest. In de periode tussen 1945 en 
1960 werd gewerkt aan de reconstructie en hoewel deze pas in 1983 werd afgerond, 
laat een luchtfoto uit 1955 zien dat er al grote delen weer opgebouwd zijn.177 

 Voor de nederzetting geldt dat de situatie in 1945 niet geheel duidelijk 
is. Op basis van de luchtfoto uit 1945 en enkele foto’s lijkt de situatie niet zo 
ernstig. De meeste boerderijen en woningen lijken nog aanwezig te zijn. Toch is 
in 1965 alles verdwenen. Voor de boeren was de locatie bedrijfsmatig verre van 
optimaal en modernisering en uitbreiding van hun bedrijven was hier niet goed 
mogelijk. Het wederopbouwbeleid van de gemeente Renkum was gericht op sloop 
en vernieuwing, wat er toe bij hebben gedragen dat de nederzetting gesloopt 
kon worden. Staatbosbeheer kreeg in 1942 het advies om de bouw van villa’s te 
voorkomen en zal daar ook voor gewaakt hebben. Functieverandering van de 
gevorderde bezittingen leidde ook niet tot kapitaalsvernietiging. Met de bouw van 
twee wederopbouwboerderijen op een locatie elders, konden twee boeren mee met 
de naoorlogse landbouwontwikkelingen.   

Conclusies kasteelnederzetting

Operatie Market Garden heeft het einde van de nederzetting ingeluid 
door de verwoestingen of beschadigingen. Het verdwijnen van de nederzetting is 
echter ingegeven door planologisch beleid (of gebrek hieraan) en het streven naar 
landbouwkundige verbeteringen. Het kasteel was geen privébezit meer en werd 
sinds het eind van de negentiende eeuw al niet meer bewoond. Een kasteelbewaarder 
in een woning op de voorburcht volstond om het geheel te beheren. De functionele 
verbinding met de nederzetting met boeren, arbeiders en een bakker was niet meer 
nodig. De wederopbouwboerderijen kunnen elementen zijn in een verhaal over 
deze periode. Helaas de meest karakteristieke boerderij geloopt.178

177   De foto is gemaakt op 1 augustus 1955 door KLM Aerocarto (Aviodome). Vanwege auteursrechten 
mag de foto niet gepubliceerd worden, maar kan wel digitaal bekeken worden. Bron: GA 1541 – 1100. 
178   De boerderij aan de Fonteinallee, ten westen van de nederzetting, is ook een wederopbouwboerderij. 
Deze kan in een verhaal betrokken worden.

Afb. 7.13 Luchtfoto met locaties 
gesloopte boerderijen(1) en 
wederopbouwboerderijen (2).

1
1

2
2
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8.1 Inleiding
Binnen enkele jaren zijn er geen mensen meer met een persoonlijke 

geschiedenis met de kasteelnederzetting en blijft de herinnering hooguit bestaan 
dankzij publicaties, zoals De Fonteinallee herleeft.179 Als deze plek betekenis moet 
krijgen voor een breed publiek, dan is het van belang om het meest relevante verhaal 
te vertellen. In dit hoofdstuk komt de volgende onderzoeksvraag aan de orde.

Welke historische verhalen en herkenbare landschapsstructuren 
hebben voldoende herinneringswaarde voor het vertellen van een 
eigentijds verhaal over de voormalige kasteelnederzetting? 

In  de regio Arnhem speelt de herinnering aan de gebeurtenissen tijdens 
operatie Market Garden een grote rol met jaarlijks terugkerende herdenkingsbij-
eenkomsten. Kasteel Doorwerth speelde hierin nauwelijks een rol. De verwoestin-
gen en het herstel van het kasteel zijn bekend, maar tot nu toe geen aanleiding 
geweest voor een vorm van herdenking. Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor 
de betekenis van kastelen en buitenplaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
thema van de Dag van het kasteel in 2020 was Bezet & bevrijd: kastelen en bui-
tenplaatsen 1940-1945. Op de bijbehorende website staan verhalen over diverse 
locaties in Nederland en ook de oorlogsgeschiedenis van Doorwerth heeft een plek 
gekregen.180 In het verhaal wordt de omgeving van het kasteel aangestipt, maar 
hiermee worden de bossen en landgoed Duno bedoeld. De nederzetting wordt niet 
genoemd. Het recent gestarte landelijke onderzoek Oorlog in Arcadië, 1940-1945 
moet meer inzicht geven in de rol die kastelen, buitenplaatsen en historische land-
goederen hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog en wat de invloed is tot op 
heden op het erfgoed. Het gaat om de geschiedenis (wat is er gebeurd?) en het erf-
goed (hoe gaan we er nu mee om?).181 In hoofdstuk 7 is beschreven dat de kasteelne-
derzetting verdween uit het landschap door de toenmalige visie op de vooruitgang. 
Hoewel niet de gehele nederzetting verwoest was, is toch het besluit genomen dat 
de functie natuur prefereerde boven agrarisch gebruik of wonen. Dit roept de vraag 
op of de gebeurtenissen aan het eind van de oorlogsperiode een terechte aanleiding 
zijn voor herinnering of herdenking, misschien biedt de wederopbouwfilosofie juist 
een nieuwe en interessante insteek.

De nederzetting was tot 1880 een onlosmakelijk onderdeel van het kasteel- 
of heerlijkheidslandschap. De maatschappelijke, landschappelijke en functionele 
context waarin het kasteel met de nederzetting functioneerde is, volgens Spiekhout, 
het relevante verhaal dat verteld moet worden.182 Kasteel Doorwerth is na de oorlog 
volledig gereconstrueerd. De boomgaard is in 2006 hersteld en de (moes)tuin is 
gereconstrueerd naar voorbeelden uit de zeventiende eeuw. In hetzelfde jaar heeft 
het project Kansen door kennis: ontsluiting van kastelen en borgterreinen in een 

179  Gerritsen (2007).
180  Petra de Wit (22 mei 2020),  https://digitaal.dagvanhetkasteel.nl/de-verwoesting-van-kas-
teel-doorwerth-in-september-1944/, geraadpleegd 1 mei 2021.
181  Het project wordt uitgevoerd door Gelders Genootschap en de Nederlandse Kastelen-
stichting. Bron:  https://www.geldersgenootschap.nl/projecten/oorlog-in-arcadie-1940-1945.aspx,  
geraadpleegd 1 mei 2021.
182  Alma (2020), 9.

8.  Terug naar de toekomst
 Herinneringscultuur en kasteelnederzetting Doorwerth

Afb. 8.1 Monument in Heelsum. Het eerste monument in de regio ter herdenking van operatie Market Garden is 
gemaakt door bewoners met achtergebleven materialen. Foto auteur, 19 maart 2021.
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De theorie van Nora is in Nederland tussen 2005 en 2007 onder de naam 
Plaatsen van herinnering bekend geworden en op een eigen wijze op de Nederlandse 
situatie toegepast. Er zijn 160 plaatsen van herinnering aangewezen en deze zijn in 
vier boeken beschreven vanuit het perspectief van een historische gebeurtenis.188 In 
Nederland is er niet naar gestreefd om het nationale verleden vast te leggen, maar het 
ging om te laten zien hoe plaatsen van herinnering door mensen werden gemaakt, 
zich verder ontwikkelden en waarom dit gebeurde.189 In het deel van twintigste 
eeuw staan zeven plaatsen van herinnering die verbonden zijn aan de Tweede 
Oorlog.190 Van den Doel beschrijft in de inleiding dat de behoefte aan herdenken van 
historische gebeurtenissen ontstaan is door nostalgie naar een verloren, agrarische, 
wereld door de snelle modernisering van de Nederlandse samenleving na de Tweede 
Wereldoorlog.191  

  Er is veel onderzoek gedaan naar de herinneringscultuur van de Tweede 
Wereldoorlog. In het boek Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog 
herinneren, beschrijft Madelon de Keizer dat de herinneringscultuur van de Tweede 
Wereldoorlog allesbehalve onveranderlijk is. De Tweede Wereldoorlog komt steeds 
verder van ons af te liggen, maar het blijft voor de Nederlandse samenleving een 
gevoelig thema: een open zenuw.192 Vanaf 2001 signaleren zij een heroriëntatie op de 
eigen cultuur, regio, plaats of groep bij herdenkingen. Officiële nationale herdenkingen 
verloren hun monopoly en juist het plaatselijke aspect met de eigen identiteit 
werd steeds belangrijker. Vrijheid en vrede komen centraal te staan.193 Daarnaast 
onderscheidt De Keizer een tweede traject in de omgang met lokale herinneringen. 
Nabestaanden van oorlogsgetroffenen voelen de behoefte om herinneringen te 
beleven en tastbaar te maken door de ‘schuldige’ plekken te bezoeken (pelgrimage) 
of deze plekken te reconstrueren.194 Ook in de regio Arnhem en Renkum wordt sinds 
het eind van de vorige eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw steeds vaker 
bezocht door nazaten van veteranen.195 Jan Kolen en Rutger van Krieken plaatsen 
in hun bijdrage Arnhem, de Slag om Arnhem en operatie Market Garden in dit 
herinneringsperspectief. Naast officiële herdenkingsbijeenkomsten, ontstonden re-
enactments (bijvoorbeeld luchtlandingen en toertochten met historische voertuigen) 
en evenementen voor veteranen, bewoners en toeristen. Kolen en Van Krieken 
signaleren dat er ook duurzame veranderingen in het herinneringslandschap van de 
regio Arnhem-Nijmegen in de vorm van landschapskunst en ruimtelijke inrichting 
een plek hebben gekregen. 

“Het landschap en de stedelijke ruimte zelf worden benut als uitdrukkingsvormen 
van de herinnering. De herdenking van Market Garden is anno 2009 dus veel 
grootschaliger, spectaculairder en misschien ook theatraler dan in voorgaande 
jaren.” 196

188   De vier delen zijn onder redactie van prof. Dr. H.L. Wesseling samengesteld. Het deel over de twintigste 
eeuw is onder redactie van Wim van den Doel tot stand gekomen.
189  De Keizer & Plomp (2010), 13.
190  De plaatsen van herinnering met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog: Rotterdam, Javazee, Den Haag, 
Birmaspoorlijn, Westerbork, Arnhem en Amsterdam.
191  Van den Doel (2005), 15-19.
192  De Keizer (2010), 11-13.
193  Ibidem (2010), 19-20.
194  Ibidem (2010), 21.
195  Scherpenisse (2018), 4.
196  Kolen & Van Krieken (2010) .

hedendaags cultuurlandschap plaatsgevonden. Het verslag van dit project biedt 
een interessante inkijk in de samenwerking tussen meerdere disciplines, waaronder 
archeologen, historici en ontwerpers. Er werden drie ruïneburchten en de bijbehorende 
kasteelterreinen onder de loep genomen,

8.2 Landschapsbeleving en authenticiteit
De ontdekking van de voormalige nederzetting bij het kasteel, dankzij het boek 

De Fonteinallee herleeft, beschouw ik als een persoonlijke ‘historische sensatie’, een 
fenomeen dat door de historicus Johan Huizinga 1929 beschreven is.183 Dit is niet 
geheel juist, want deze sensatie wordt volgens Huizinga teweeggebracht door een 
kortstondige schokervaring die opgeroepen wordt door authentieke overblijfselen. 
Daar is bij de nederzetting natuurlijk geen sprake van, maar veel van de huiskavels zijn 
goed in het terrein waar te nemen en het bestuderen van deze plekken op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) beleef ik eveneens als een ‘historische sensatie’. Jan 
Kolen omschrijft dit begrip als “het eigenlijke moment van historische kennis en behelst 
een direct contact met het verleden, gepaard gaande met een sensationele helderheid 
en gevoel van authenticiteit.”184 Kolen onderscheidt vijf soorten van authenticiteit. 
Plaatsauthenticiteit van de verdwenen nederzetting is onmiskenbaar groot. Er is geen 
sprake van objectauthenticiteit door de grondige opruimacties in de wederopbouwtijd.185 
Referentiële, relationele en creatieve authenticiteit bieden aanknopingspunten voor de 
herinnering aan de nederztting.  

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben diverse historici, archeologen 
en historisch-geografen theorieën ontwikkeld over de relatie tussen landschapsbeleving 
en historisch bewustzijn. Het is de vraag hoe onwetende bezoekers de kasteelnederzetting 
kunnen herkennen. Gebrek aan historische kennis van de plek en het ontbreken van 
restanten maken het onmogelijk om hier een gevoel of een beeld bij te krijgen. Laat 
staan om een ‘historische sensatie’ op te doen.  

8.3 Plaatsen van herinnering
In de jaren negentig van de vorige eeuw lanceerde de Franse historicus Pierre 

Nora zijn theorie over de omgang met plaatsen in het landschap met een herinnering 
aan een geschiedenis of gebeurtenis: lieux de mémoire.186 Hij wilde de Franse nationale 
geschiedenis door studie van herinneringslocaties behoeden tegen het vergeten van het 
eigen nationale verleden. Hij onderscheidde materiële en geografische componenten, 
zoals archieven, musea, begraafplaatsen en monumenten. De historische kennis 
van een plek wordt hier vastgelegd en bijgehouden. Het gaat hier om de collectieve 
geschiedenis. Daarnaast gaf hij betekenis aan persoonlijke herinneringen, de 
immateriële componenten, door het plaatsen van deze herinneringen in de beleving van 
het hedendaagse landschap. Het gaat om de verinnerlijking van ruimtelijke ervaringen 
tot een mentale plattegrond.187 Dit abstracte principe kan in persoonlijke teksten, 
tekeningen en kaarten uitgewerkt worden. 

183   Huizinga (1929), 49-55.
184  Kolen & Lemaire (1999), 279.
185  Purmer (2018), 196.
186  Nora (1989).
187  Kolen & Lemaire (1999), 283.
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8.4 Beleving ontwerpen
De heerlijkheid Doorwerth is een oud cultuurlandschap, waarin invloeden van 

de heren en vrouwen van Doorwerth nog steeds afleesbaar zijn. Volgens Rob van der 
Laarse vormt de mindscape van de makers of auteurs de sleutel tot de interpretatie 
van het cultuurlandschap.200 Op basis van de landschapsbiografie zijn de hoofdpunten 
van de mindscapes van de auteurs bepaald, met behulp van het model van Diana 
Spiekhout.201 Hoewel er sprake is van accentverschillen, geldt voor alle auteurs dat 
het economische landschap van grote betekenis was. De economische representatie 
van het kasteel was te ervaren in het agrarische landschap en de kasteelnederzetting 
In de zeventiende eeuw werd dit afleesbaar aan de architectonische verfraaiingen 
van gebouwen in de kasteelnederzetting. In de achttiende eeuw werd het landschap 
economist en esthetisch versterkt door de aanplant van lanen. De modernisering 
van de landbouw was af te lezen aan de bouw van nieuwe moderne boerderijen in de 
negentiende eeuw. 

Hedendaagse landschapsgebruikers beschouwen het landschap ook als 
mindscape en kennen er steeds weer hun eigen betekenissen aan toe. Van der Laarse 

200  Van der Laarse (2008), 20. 
201   Spiekhout (2020), 46-48. Het landschap waarin de persoonlijke waarden, gedachten, gevoelens, en hou-
dingen van het individu ten opzichte van het landschap een plek krijgen. 

De herdenking is een educatieve, zingevende en ontspannende vrijetijdsbesteding 
geworden. Het herinneringslandschap van operatie Market Garden krijgt daardoor 
meer en meer de functie van recreatielandschap.197 Het afgelopen decennium is 
deze ontwikkeling verder gegaan. Naast grootschalige herdenkingsactiviteiten, komt 
er steeds meer aandacht voor persoonlijke verhalen en kleine geschiedenissen van 
militairen en lokale bewoners. Er wordt veel aandacht besteed aan educatieve projecten 
voor kinderen en jongeren.198 

Kasteel Doorwerth en de nederzetting zijn zwaar getroffen in de laatste periode 
van de Tweede Wereldoorlog. De grootste beschadigingen zijn na operatie Market 
Garden ontstaan tijdens de strijd tussen de Duitsers op de stuwwal en de geallieerden 
in de Betuwe. Dat de geallieerden met de zware artilleriebeschietingen de grootste 
verwoestingen hebben aangebracht, past natuurlijk slecht in de herdenkingscultuur. 
Dit paste niet direct na de oorlog, maar waarschijnlijk biedt dit nog steeds geen 
inspiratie voor een lokale herdenking. Bovendien is de nederzetting geheel opgeruimd, 
de bewoners zijn verhuisd naar een plek op de stuwwal en het kasteel staat in de 
uitwaard alsof er na 1643 nooit iets gebeurd is. Het kasteel oogt als een authentiek 
middeleeuws kasteel dat (weer) in gebruik is genomen als museum. Wederopbouw van 
de nederzetting in combinatie met het oorspronkelijke gebruik was geen logisch besluit 
geweest, omdat er geen sprake meer was van een functionele verbinding met het kasteel. 
De kans dat hier villa’s waren ontstaan, conform de angst van Staatsbosbeheer in 1941, 
was niet denkbeeldig. Behouden als ruïnes was een optie, mits ook het kasteel als ruïne 
was behouden gebleven. De functionele eenheid was dan absoluut zichtbaar geweest. 
De nederzetting had ook hersteld kunnen worden tot een klein openluchtmuseum. 
Daar zal na de oorlog geen behoefte aan , en zeker ook geen geld voor, geweest zijn. 

Concrete voorbeelden van herinneringsactiviteiten en objecten met betrekking 
tot  operatie Market Garden, die plek gekregen hebben in het huidige landschap zijn 
onder andere de Airborne Wandeltocht (sinds 1947) met het kunstproject ArtBorne 
(sinds 2009),  oorlogsmonumenten voor geallieerde slachtoffers en enkele lokale 
slachtoffers, fluisterstenen (Liberation Tour), herdenkingsbomen en theaterproducties. 

 Een bijzonder voorbeeld van kunstzinnige verbeelding van operatie Market 
Garden is het project Verbeeld Verleden uit 2005 in de wijk Schuijtgraaf in Arnhem. Een 
besloten prijsvraag leverde een winnaar op die in metaal uitgevoerde  parachuttes in 
verschillende stadia van ontvouwen in het aangewezen parkje wilde plaatsen. De locatie 
was beschikbaar vanwege de te behouden archeologische vondsten in de ondergrond. 
De jury was lovend over het spannende ontwerp.199 Het plan is echter nooit uitgevoerd 
en er is later gekozen voor het plaatsen van meerdere kunstwerken die de geschiedenis 
van het landschap vanaf de préhistorie tot heden verbeelden. 

197  Kolen & Van Krieken (2010), 93-94.
198  https://www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid/vrijheid-verbindt-nieuw/, geraadpleegd 26 maart 2021.
199 GEM Schuytgraaf (2005), 51-52.

Afb. 8.2 Ontwerp Verbeeld Verleden CHORA, Gross.Max en Joost Grootens (
Bron: GEM Schuytgraaf, 51, 52)

Afb. 8.3 De huidige situatie met beelden van Alphons ter Avest. (Foto auteur, 3 april 2021).
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is kritisch ten aanzien van verandering van “iconische landschappen in maakbare 
belevingslandschappen”. Hij noemt dit het ‘verdwijndiscours, dat veroorzaakt wordt 
door het overwicht van de ontwerpdisciplines die met architectonische replica’s en 
archeologische constructies belevingen aan ‘vroeger’ oproepen, maar die niets te maken 
hebben met de geschiedenis. Kastelen als toeristische erfgoedsites geven in zijn optiek 
slechts een illusie weer van de oorspronkelijke bewoning.202 Door de musealisering 
is daarbij vaak de oorspronkelijke betekenis en context verloren gegaan: sporen zijn 
uitgewist en de omgeving is onherkenbaar veranderd.203 Bij kasteel Doorwerth is dit 
beeld herkenbaar. Het staat als icoon in het uiterwaardenlandschap, zonder herkenbare 
relatie met het hooggelegen stuwwallandschap met de enken.  

Stads- en plattelandsgemeenschappen dragen “als ontworpen creaties” altijd 
het stempel van de macht, volgens Van der Laarse. Hij stelt dat gewijzigde relaties 
tussen de machthebber en de bewoners altijd leiden tot zichtbare veranderingen van 
deze gemeenschappen.204 “De dynamiek van het landschap wordt dan ook even zeer 
bepaald door processen van herinnering als van ‘vergeting”.205  Van der Laarse richt 
zich hier vooral op industriesteden, maar stelt dat dit ook opgaat voor de meeste 
voormalige adelsdorpen en heerlijkheden. Hij beschrijft het als volgt: “De historische 
ensembles van bebouwing waarin zich de vroegere relaties van de heren met het 
dorp, de hoeven en hun arbeiders aftekenden, zijn door sloop en hergebruik gewist 
uit het plaatselijke geheugen”. Deze beschrijving sluit naadloos aan op de situatie van 
de verdwenen nederzetting bij kasteel Doorwerth. Ook hier zijn geen sporen meer 
van het sociale leven in dit erfgoedlandschap dat momenteel vooral een recreatieve 
bestemming heeft gekregen. Maar Van der Laarse constateert dat de geschiedenis 
geweld aangedaan wordt door de conservering van de plekken, ze worden als het 
ware in een vitrine gezet en als kunstwerk uitgelicht. De dominantie van ontwerpers 
verschilt volgens hem nauwelijks van die van de vroegere landheren. Hij pleit voor 
betere politieke besluitvormingsprocessen om te voorkomen dat landschappen worden 
beroofd van hun betekenislagen.206 

Het rapport ‘Kansen door kennis: Ontsluiting van kastelen en borgterreinen 
in een hedendaags cultuurlandschap’,  onder redactie van Anton Cruijsheer (et 
al.) toont enkele voorbeelden van ontwerpen die meer of minder tot de verbeelding 
spreken. Het zichtbaar maken van contouren van de gebouwen, door metselwerk, 
staal, verharding of hagen is al vaak vertoond en niet altijd even fraai uitgevoerd.207 
Architect Machiel Spaan laat in het project een ontwerp zien van kleine gebouwen 
met expositiemogelijkheden in de vorm van moderne folly’s. Andere voorbeelden van 
de representatie van een kasteel of buitenplaats zijn de cortenstalen constructie en 
objecten van Uniastate in Bears (Fr.). Voor de locatie in Doorwerth is dit een paar 
maten te groot, maar de ontwerpen en het multifunctionele gebruik van de locatie 
spreken tot de verbeelding.208

 Momenteel wordt vaak gewerkt met virtuele reconstructies, die te bekijken of 
te beluisteren zijn met behulp van een app op een smartphone. al wandelend of fietsent 
te bekijken. Spiekhout overweegt om een game te ontwikkelen voor jongeren om de 
kennis over de Overstichtse kastelen onder deze doelgroep meer te laten leven.209  

202 De Keizer (2010), 12-13.  
203 De Keizer (2010),14.
204  Van der Laarse (2008),19.
205  Van der Laarse (2008), 18-19.
206  Van der Laarse (2008), 19
207   In de directe omgeving van de nederzetting liggen de voorbeelden De Duno (binnen de voormalige heer-
lijkheid) en De Oorsprong (GLK)
208  www.uniastate.nl: Uniastate Bears, een cultuurhistorische belevenis! Ik ga 
209  Alma (2021), 10.

Afb. 8.4 Ontwerp voor folly’s van architect Machiel Spaan in het kader van project Kansen door kennis (2006).  

Afb. 8.5 Cortenstalen speelobjecten op het terrein van  Uniastate als her-
innering aan bewoningsgeschiedenis. Ontwerp: Beb Mulder. 
Bron: www.schoolkade.nl, geraadpleegd 6 mei 2021.

Afb. 8.7 Cortenstalen verbeelding 
van Uniastate Bears met trapge-
vel (!) Ontwerp: Beb Mulder.
Bron: www.infobel.com, geraad-
pleegd 6 mei 2021.

Afb. 8.7 Luchtfoto van de huisplat-
tegrond van huis De Duno uitge-
voerd in beton en bestratingsmate-
riaal met frivool gebogen zitbank. 
Ontwerp Geldersch Landscha & 
Kasteelen. Bron: Google Earth.  
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9. Ontbrekende schakel
 Conclusies en aanbevelingen
   

9.1 Inleiding
Het heerlijkheidslandschap Doorwerth is onderzocht vanaf medio 

zeventiende eeuw tot medio twintigste eeuw op basis van de theorie van de 
landschapsbiografie en het recent ontwikkelde kasteellandschapsmodel van 
Diana Spiekhout. De resultaten uit het landschapsbiografisch onderzoek zijn in 
tabellen geplaatst, welke gebaseerd zijn op het model van Spiekhout.  

9.2 Landschapsbiografisch onderzoek 
 Het landschapsbiografisch onderzoek met behulp van auteurs is een 
bruikbare en interessante methode gebleken. De grote hoeveelheid beschikbare 
gegevens en kennis  over het landschap zijn goed toe te schrijven aan bepaalde 
personen of een periode. Er zijn verrassende inzichten opgedaan, zoals de relatie 
tussen katholieke adel (familie Schellart van Obbendorf) en papierindustrie 
en de zandwinning voor de aanleg van dijken. Beide aspecten behoeven nader 
onderzoek. 

 De invloed van Charlotte Sophie van Aldenburg en Willem Bentinck  
is afleesbaar aan de laanstructuren, maar er zijn ook  vragen over de 
verlandschappelijking van de stuwwalwand en -rand en de omgeving van 
het kasteel. De beschikbare pachtcontracten en de gedetailleerde kaart van 
Dirk Klinkenberg uit 1756 maakt het mogelijk om de situatie van de pachters 
inzichtelijk te krijgen. In deze scriptie is een periode (1738/1745) bekeken. 
Om meer inzicht in veranderingen in de pachtsituatie te krijgen is een volledig 
archiefonderzoek nuttig. 

 Dat de familie Van Brakell verantwoordelijk was voor de bouw van 
station Wolfheze en de aanleg van de Italiaanseweg is bij veel mensen bekend. 
De landbouwkundige vernieuwingsdrang is minder bekend, maar ook deze is 
nog steeds zichtbaar (boerderij De Boersberg, in mindere mate De Noordberg en 
De Zonneberg) in het landschap. Vanaf 1880 wordt het heerlijkheidslandschap 
opgesplitst. 

 In de twintigste eeuw zijn organisaties de Vereniging De Doorwerth 
en Staatsbosbeheer als auteurs van heerlijkheidslandschap aangemerkt in 
een periode waar de ontwikkelingen in het landschap feitelijk grotendeels 
door derden werd veroorzaakt. Misschien zijn de Duitsers, geallieerden en de 
gemeente Renkum de eigelijken auteurs geweest.  

9.3 Model kasteellandschap
 De methodiek heeft mij geholpen om grip te krijgen op de grote hoeveelheid 
gegevens die ik had verzameld en waar ik “de rode draad” niet goed in kon vinden.  
Aan het eind van het onderzoek heb ik twijfel over de bruikbaarheid van de 
drielagen benadering bij onderzoek naar landschappen in het verre verleden. Om 
het onderscheid te kunnen maken tussen het matterscape en powerscape  is een 

Matterscapes Categorieën

Periode Auteurs Representatief Economisch Juridisch/
administratief

Religieus

17e eeuw
Johan Albrecht
Schellart van 
Obbendorf
(1628-1667)

Kasteel en voorburcht 
en gebouwen in de 

nederzetting voorzien 
van trapgevels

Papiermolens Richtershuis RK Kerk 
Heelsum

18e eeuw
Charlotte Sophie 
en Willem van 
Aldenburg-Bentinck
(1738-1837)

Lanenstructuur en 
verlandschappelijking 
omgeving kasteel en

Fonteinallee  

Extra aanplant in 
uiterwaard

(op basis van 
pachtcontacten) 

Huis van de 
onderschout

(NH Kerk 
Heelsum)

19e eeuw

1880

Familie van Brakell
(1837-1910)

Kasteel, 
Spoorlijn en station, 

Italiaanseweg

Nieuwe 
boerderijen

Steenfabrieken

Gemeentehuis in 
Heelsum

NH Kerk 
Heelsum

uitbreiding

Einde heerlijkheidslandschap

Periode Auteurs Representatief Economisch 

20e eeuw

Ver. De Doorwerth
(vanaf 1910 tot 1960)

Restauratie en reconstructie van het 
kasteel > middeleeuwse uitstraling

Museumfunctie
Verhuur zaal

Staatsbosbeheer
(vanaf 1941 tot 1960)

- Houtvesterij
Wederopbouwboerderijen

Powerscape Categorieën

Periode Auteurs Representatief Economisch Juridisch/
administratief

Religieus

17e 
eeuw

Johan Albrecht
Schellart van 
Obbendorf
(1628-1667)

+++ + ++ ++

18e 
eeuw

Charlotte Sophie 
en Willem van 
Aldenburg-Bentinck
(1738-1837)

+++ ++ ++ -

19e 
eeuw

1880

Familie van Brakell
(1837-1910)

++ +++ ++ +

Einde heerlijkheidslandschap

Representatief Economisch

20e 
eeuw

Ver. De Doorwerth
(vanaf 1910 tot 1960)

++ -

Staatsbosbeheer
(vanaf 1941 tot 1960) - +++

Tabel 8.2 De waardering van de powerscapes van de auteurs

Tabel 8.1 Schematisch overzicht van de matterscapes van de auteurs



98 99

zeer uitgebreid archiefonderzoek nodig en een grote historische kennis noodzakelijk. 
Bij oppervlakkiger onderzoek zijn er eigenlijk nauwelijks verschillen te benoemen. 
Het mindscape is alleen te onderzoeken als er egoducumenten beschikbaar zijn, zoals 
dagboeken en brieven. Als deze beschikbaar zijn is het natuurlijk nog de vraag of er 
persoonlijke verhalen over de beleving van het landschap uit te halen zijn. In hoeverre 
komt er vooral een interpretatie van de onderzoeker naar boven? Het is natuurlijk een 
geweldige uitdaging om de brieven van Charlotte Sophie door te nemen.  

 Uit mijn onderzoek is gebleken dat de methodiek van Spiekhout niet bruikbaar 
is zonder feodale eigenaren, zo zijn de juridisch/administratieve en religieuze aspecten 
zijn niet meer aan de orde. Ik ben er vanuit gegaan dat representativiteit bij Vereniging 
De Doorwerth zeker aan de orde is geweest en bij Staatsbosbeheer weegt de economische 
component het zwaarst. 

 Zijn de onderzoeksvragen beantwoord? Ik  concludeer dat de onderzoeksme-
thoden hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de hoofdvraag en de eerste deel-
vraag. Er zijn specifieke en verrassende antwoorden gevonden. Deze zijn opgenomen in 
tabel 8.1.

Hoofdvraag

In hoeverre hebben de auteurs van het landschap van de heerlijkheid Doorwerth 
vanaf het midden van zeventiende eeuw tot het midden van de twintigste eeuw hun 
sporen in het huidige landschap achtergelaten en welke persoonlijke omstandigheden 
en relevante gebeurtenissen in de geschiedenis van de kasteelnederzetting hebben een 
dusdanige betekenis dat ze in de huidige tijd als een waardevolle herinnering kunnen 
worden beschouwd? 

Deelvraag 1

Welke patronen, lagen en herinneringen hebben de auteurs in hun tijd aangebracht in 
het Doorwerthse heerlijkheidslandschap?

Deelvraag 2

Welke historische verhalen en herkenbare landschapsstructuren hebben voldoende 
herinneringswaarde voor het vertellen van een eigentijds verhaal over de voormalige 
kasteelnederzetting? 

9.4 Conclusies herinnering kasteelnederzetting
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag heb ik een aantal visies en 

gedachten op het gebied van herinneren en herdenken op een rij gezet. Ik was lange 
tijd gefocused op de  herinnering aan de gebeurtenissen aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog. Deze rode draad was marroon rood. Het bemoeilijkte het studieproces 
en het was moeilijk om er grip op te krijgen. De oorlogsgeschiedenis raakte uiteindelijk  
wat verder uit beeld. Het kasteel is opgepoetst en de nederzetting is opgeruimd. 

Er staat sinds 1983 een fraai “middeleeuws” kasteel in de uiterwaarden. De laatste 
resten van de nederzetting zijn ruim zeventig jaar geleden afgevoerd en de voormalige 
erven zijn ingeplant met bomen of ingezaaid met gras en voorzien van een picknicktafel. 
Het oproepen van herinneringen aan de verwoestingen aan de Tweede Wereldoorlog 
is te rechtvaardigen, maar dat zal dan vooral op een manier moeten gebeuren die recht 
doet aan de geschiedenis van voormalige bewoners van de nederzetting. De gehele 
regio staat elk jaar in september onder grote druk van herdenkingsevenementen. 
Extra behoefte aan aandacht voor operatie Market Garden en de daarna volgende 
acties lijkt niet aannemelijk, hoewel een kleine persoonlijke geschiedenis goed 
in de huidige herinneringscultuur past. Het uitgevoerde landschapsbiografisch 
onderzoek levert momenteel een te smalle basis op voor persoonlijke verhalen over de 
oorlogsgeschiedenis.210 Daar is nader onderzoek voor nodig en dat zal dan snel moeten 
gebeuren, want er zijn nauwelijks nog mensen in leven die het zelf hebben meegemaakt. 
Zonder deze verhalen is er geen sprake van een “authentieke” beleving. De kans is groot 
dat het verhaal door een ontwerper wordt gedomineerd.211 

210  Ik trof een informatieve podcast aan van Jeanne Schouten. Zij was 10 jaar in 1944 en woonde op De Boers-
berg. Bron: https://deoorlogvanhier.nl/, geraadpleegd 6 mei 2021.
211 Van der Laarse (2008), 19. 
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9.5 Twee modellen 

 Op basis van de resultaten uit landschapsbiografisch onderzoek heb ik 
twee denkmodellen ontwikkeld die kunnen dienen om een passende herinnering te 
ontwikkelen. 

Nederzetting als schakel in het economische heerlijkheidslandschap 

De economische geschiedenis van het kasteel en de nederzetting is een 
belangrijk verhaal. Op basis van het landschapsbiografisch onderzoek kan gesteld 
worden dat de nederzetting een ontbrekende schakel is in het historische landschap van 
de heerlijkheid. Het kasteel is samen met de nederzetting vanaf de middeleeuwen tot 
1880 de basis geweest van een agrarisch landschap. In de herinnering worden ook de 
korenmolen, de kerk van Heelsum en de papiermolens opgenomen.212 Dit verhaal mag, 
naar mijn mening, op basis van de huidige trends in de herinneringscultuur verteld, 
gezien, geproefd, geroken of gevoeld worden.

Nederzetting als schakel in het representatieve heerlijkheidslandschap.

Het representatieve landschap bestaat uit het kasteel en kasteelterrein en een 
langgerekt oost-west georiënteerde strook langs de Fonteinallee. Deze geschiedenis 
bestaat circa 200 jaar. De lanen- en padenstructuur tussen de Noordberg en het 
Cascadedal geven een beeld van het representatieve landschap waar Charlotte Sophie 
in werkelijkheid -of in haar dromen- wandelingen heeft gemaakt. Op de Noordberg 
is de herinnering aan de galg de basis van een verhaal over de rechten van de hoge 
heerlijkheid, waardoor het verhaal terug gaat naar de middeleeuwen. Samen met het 
huis van de onderschout met het geschilderde tempeltje en de plek van het richtershuis 
nabij de oprit van het kasteel, krijgt ook het juridische landschap een plek in het 
herinneringslandschap. 

9.6 Wordt vervolgd?
De resultaten uit het landschapsbiografisch onderzoek laten een samenhang in 

de heerlijkheid zien in tijd en ruimte, die nu niet goed afleesbaar is. Deze samenhang 
gaat verder dan de kasteelnederzetting, maar dit mag niet vergeten worden. Een fiets- of 
wandeltocht aan de hand van de auteurs van het landschap, met een bondige toelichting 
op papier of digitaal, is voor een groot publiek interessant. De ontwikkeling van een game 
voor jongeren met behulp van de kennis over de auteurs van het heerlijkheidslandschap 
is eveneens een boeiende gedachte. Misschien is het idee van Diana Spiekhout om een 
game voor jongeren te ontwikkelen ook voor Doorwerth interessant. De game gaat 
vanzelfsprekend over een groter gebied dan de kasteelomgeving. 

Het defintieve antwoord op de vraag hoe de verdwenen nederzetting “vorm” 
moet krijgen, heb ik nog niet gevonden. Ik blijf graag zoeken en hoop dat deze scriptie 
de basis zal zijn voor vervolg. Het is mijn ambitie om hierin initiatief te nemen en te 
onderzoeken er draagvlak te vinden is. Afstemming met de betrokken partijen, zoals 
Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, gemeente Renkum, Stichting voor 
Heemkunde Renkum en Museum Veluwezoom is hierbij noodzakelijk. 

212  De doorsnijding van het landschap door de A50 maakt dit fysiek een lastige opgave. 

Afb. 9.1 De nederzetting als schakel in het economische heerlijkheidslandschap. 

Afb. 9.2 De nederzetting als schakel in het representatieve heerlijkheidslandschap. 
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Bijlage 1 De kasteelnederzetting 1616 -1965 

De kadastrale minuutplan 1832 is als basis gebruikt voor deze kaarten 
(gemaakt door auteur).

1616

1700

1758

1832

1944

1965
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1941 - heden   Staatsbosbeheer (nederzetting en bossen)

Bijlage 2 De heren en vrouwen van Doorwerth
  
 
Het overzicht van de heren en vrouwen van Doorwerth s afkomstig uit de kasteelgids Door-
werth, kasteel en omgeving (Knuijt (2008/2013), 30-31.
De auteurs van het heerlijkheidslandschap die in deze scriptie worden behandeld zijn omka-
derd en de toevoeging in kleur is de auteur  aangebracht. 
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Bijlage 3  De kaart van Klinkenberg 1758
 
De zestien losse kaartbladen zijn door de auteur digitaal gemonteerd tot een totaalkaart.
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Bijlage 4  De kaart van Klinkenberg 1758
    op de huidige topografische ondergrond

 
De kaart van Klinkenberg is bewerkt met behulp van QGIS.  De verkaveling uit 1758 sluit goed 
aan op de topografische ondergrond met de huidige situatie.
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No. 11. 
 Eenvoudige boerderij die in zeer slechte staat verkeert. De ligging is    
zeer schilderachtig. Deze boerderij zou afgebroken kunnen worden, mits op   
deze plaats een goede moderne boerenhoeve wordt gebouwd.

No. 13. en 15. 
 Aardige gepleisterde boerderij met trapgevel en ankers A.1643. Waarschijnlijk   
is deze woning van afbraak gebouwd met groot formaat steen. De ligging is   zeer 
pittoresk, zoodat het aanbeveling verdient deze boerderij te herstellen,   waarbij het 
Rijk wellicht steun zou kunnen verleenen.

Tusschen 15 en 17 
 eenvoudig baksteen boerderijtje, dat zeker behouden moet blijven. De ruimte   
kan goed als opslagplaats voor het Staatsboschbeheer worden gebruikt.

No. 17 en 19 
 Onbelangrijke weinig fraaie boerderij, die het gezicht op den boschrand be  
 neemt. Deze boerderij kan dus zonder eenig bezwaar afgebroken worden.

No. 21 en 23 
 Als No. 17 en 19

No. 25 en 27 
 Oud Tolhuis. Eenvoudige woning met fraaien rustige voorgevel. Ramen met   
goede roede-verdeeling. Deze Woning moet zonder eenigen twijfel behouden   
worden. 

Nr. 29 Eenvoudige boerderij met goede voorgevel. Moet behouden blijven.

 Het komt mij voor, dat, wanneer het Staatsboschbeheer deze raadgevingen opvolgt, 
hier een zeer gunstig resultaat kan verkregen worden, te meer daar het Staatsboschbeheer 
onder geen voorwaarde grond voor villabouw en zomerwoningen wil afstaan.
 Wel moet bij het Staatsboschbeheer worden aangedrongen dat bij eventueele verbou-
wing of nieuw te bouwen boerderij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg geraadpleegd 
wordt. 

 DE BOUWK.AMBTENAAR BIJ HET RIJKSBUREAU V.D. MONUMENTENZORG:
 (w.get.) E.A. Canneman 
 ’s-Gravenhage, 8 januari 1943

N.B. de nummers in dit rapport betreffen de toenmalige huisnummers en komen niet over-
een met mijn kaart op de pagina’s x en x.
De bijbehorende afbeeldingen van Canneman zijn in deze scriptie opgenomen op pagina x.
 
 RAPPORT naar aanleiding van het bezoek aan “DE ZALMEN” nabij   
Doorwerth (Gemeente Renkum Gld.) in tegenwoordigheid van den   
heer Ir. H.W. Schenkenberg van Mierop, Houtvester van het 
 Staatsboschbeheer, op 18 november 1942.

 In het begin van 1942 is het Staatsbosbeheer in het bezit gekomen van de Doorwer-
thse bosschen, waaronder het zoo bijzonder fraaie Rolandseck. Het terrein wordt begrensd 
door de Duno, in het bezit van het “Geldersch Landschap”, en is van dit landgoed gescheiden 
door den voor Nederland zoo unieken Italiaanschenweg.
 Door deze aankoop is bereikt, dat de geheele streek van Heveadorp tot Heelsum in 
goede handen is gekomen en voor verminking is gevrijwaard.
 Bij de “Doorwerthsche bosschen” behoort een aantal om het café “De Zalmen” ge-
groepeerde boerderijtjes en arbeiderswoningen welke alle gelegen zijn nabij den oprit voor 
het Kasteel Doorwerth.
 Tezamen met het in de breede uiterwaarden gelegen kasteel steekt dit gehucht buiten-
gewoon mooi af tegen den hoogen Rijnoever, die met zijn afwisselende begroeiing een in alle 
jaargetijden boeiend aspect biedt.
 De verschillende boerderijen zijn echter niet alle van evenveel architectonische waar-
de. Het zou zelfs aanbeveling verdienen wanneer mettertijd eenige woningen zouden kunnen 
verdwijnen, te meer daar juist de minst geslaagde woningen het gezicht op de bij die punten 
bijna loodrechten heuvelrand belemmeren. Het reduceren van het aantal boerderijen is te-
vens verantwoord omdat de beschikbare oppervlakte bouwgrond te gering is voor het aantal 
boerenwoningen, zoodat bij het sloopen van enige hiervan, de vrijkomende gronden over de 
andere verdeeld kunnen worden. 
 Hieronder volgt een lijst van alle aanwezige woningen, waarbij is aangetekend welke 
hiervan behouden en welke gesloopt kunnen worden.

No. 5. Eenvoudige arbeiderswoning die niet in de omgeving stoort, kan dus blijven   
staan.

No. 7. Eenvoudige boerderij, fraai gelegen naast een breede bosschweg. 
 Het verdient aanbeveling de muren wit te maken.

No. 9. Uitspanning “De Zalmen” kan blijven staan. Het naast deze uitspanning 
 gelegen pakhuis kan zonder eenig bezwaar worden afgebroken.

Bijlage 5  Advies E. Canneman 8 januari 1943
    Bron GA 1106-285. 




