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Voorwoord 

 

Deze scriptie heb ik gemaakt in het kader van mijn masteropleiding landschapsgeschiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de loop van deze master ontwikkelde ik een bijzondere 

fascinatie voor historische landgoederen en buitenplaatsen. Na het volgen van de collegereeks 

Historische Landgoederen en Buitenplaatsen’ en mede dankzij het enthousiasme van bijzonder 

hoogleraar Yme Kuiper en universitair docent Elyze Storms-Smeets besloot ik mijn 

masterscriptie te wijden aan een onderwerp dat gerelateerd is aan landgoederen en 

buitenplaatsen. Via Elyze Storms-Smeets kwam Rosendael als onderwerp uit de koker. De 

keuze voor Rosendael was snel gemaakt aangezien ik het prachtige en unieke kasteel en park, 

tijdens mijn studieperiode op Van Hall Larenstein in Velp, enkele malen heb mogen 

doorkruisen. Bovendien bood het Gelders Archief mij de mogelijkheid het zeer recent 

ontsloten familie- en huisarchief in te kunnen zien, hetgeen mij de kans gaf nieuwe 

onderzoeksresultaten te boeken met betrekking tot de historie van Rosendael tijdens de 

twintigste eeuw.  

 

De mensen die mij tijdens het scriptieproces geholpen hebben wil ik graag bedanken. Als 

eerste Mannes Dorsten voor zijn leuke verhalen en rondleiding door het dorp Rozendaal en 

Henk Jacobsen van de gemeente Rozendaal. Jorien Jas van Geldersch Landschap en Kasteelen 

(GLK) wil ik bedanken voor het uitwisselen van kennis over Rosendael en de toegang verlening 

tot het GLK-archief evenals de medewerkers van het Gelders Archief die (vele) archiefstukken 

voor mij beschikbaar stelden. In het bijzonder wil ik mijn ouders bedanken voor uiteraard de 

spellingscontrole maar vooral voor hun betrokkenheid en steun tijdens het scriptieproces. Tot 

slot studiemaat Dirk Schaap die mij meermaals van relatief studiemateriaal voorzag en altijd 

voor gezelligheid en positivisme zorgde bij de koffieautomaat. Terugkijkend op de master 

Landschapsgeschiedenis in het algemeen heb ik een leerzame en bovenal leuke tijd gehad in 

Groningen, dankzij de inspirerende docenten en studiegenoten. Daarvoor wil ik in het 

bijzonder docenten Theo Spek, Anne Wolff, Jeroen Benders, Yme Kuiper en uiteraard 

scriptiebegeleider Elyze Storms-Smeets bedanken die deze master mogelijk maken.  

 

Veel leesplezier!  

 

Groningen, 1 mei 2017 
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Samenvatting  

 
Historische landgoederen en buitenplaatsen waren en zijn vanwege hun bijzondere ensemble 

belangrijke dragers van het Nederlandse cultuurlandschap. Vanaf de late negentiende eeuw,  

en daarna in de loop van de twintigste eeuw versnipperden en verdwenen vele historische 

landgoederen en buitenplaatsen in Nederland en andere West-Europese landen. De huidige, 

overgebleven landhuizen, kastelen en omliggende parken in ons land zijn vaak kleine 

overblijfselen van voormalige, veel grotere landgoederen. Vanwege diverse maatschappelijke 

processen en gebeurtenissen kreeg de West-Europese elite (adel, aristoratie en hoge burgerij)  

het in politiek, economisch en sociaal-cultureel opzicht geleidelijk moeilijker vanaf eind 

negentiende eeuw. Een landsbouwcrisis, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, Russische 

aandelen (1917), de Wall Street crash (1929), teruglopende inkomsten en stijgende kosten (o.a. 

belastingen, lonen en onderhoud) zorgden voor deze geleidelijke neergang. Vele adellijke 

families in Nederland werden genoodzaakt stukken grond van hun soms eeuwenoude 

familiebezit te verkopen.  

Deze tendens is zichtbaar bij de voormalige hoge vrije heerlijkheid Rosendael in Gelderland.  

In 1932 was de heerlijkheid zo’n 2.000 hectare groot en nog volledig in handen van slechts één 

eigenaar Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932). Tegenwoordig, in 2017, wordt 

het landgoed beheerd door diverse terreinbeherende organisaties en enkele particuliere 

eigenaren, met als nadeel dat deze verschillen zichtbaar zijn in het landschap. Mijn onderzoek 

start in het jaar 1902 en loopt door tot nu in 2017. In het jaar 1902 werd het grondbezit van de 

familie van Pallandt buiten Rosendael gesplitst en niet veel later - in 1932 waarin Frederik Jacob 

Willem overleed - werd de Rosendaelse grond verdeeld over diens erfgenamen. Vanwege het 

ontbreken van primogenituur in Nederland (volgens deze regeling erfde de oudste zoon het 

volledige landgoed inclusief heerlijke rechten) was deze splitsing onvermijdelijk. De hoge 

successiebelasting die met de erfenis verbonden was brachten de Van Pallandts in financiële 

problemen waardoor ze Rosendaelse grond moesten verkopen. De Tweede Wereldoorlog 

zorgde daarna voor verwoestingen aan het kasteel en park, waardoor het kasteel (bijna) 

onbewoonbaar werd. Na de Tweede Wereldoorlog liep de rentabiliteit nóg harder achteruit en 

verwaarloosde het kasteel en park. 

In 1977 legateerde de laatste particuliere eigenaar Willem Frederik Torck baron van Pallandt 

(1892-1977) het resterende landgoed aan Stichting Het Geldersch Landschap (nu GLK). Het 

legateren van het familiegoed aan een stichting of trust gold als een laatste redmiddel het 

familiebezit te waarborgen voor de toekomst. Daarnaast werden de erfgenamen van een 

eigenaar vrijgesteld van successiebelasting en mocht de familie woonachtig blijven in (een deel 

van) het kasteel. Het vervreemden van een familiebezit was doorgaans een emotionele 

gebeurtenis aangezien het bezit soms eeuwenlang in de familie was geweest. Desondanks zijn 

nog altijd vele vergelijkbare Oost-Nederlandse landgoederen in particulier bezit (Middachten, 

Vilsteren en Twickel) gebleven. Sommige families willen hun (soms eeuwenoude) familiebezit 

simpelweg niet uit particuliere handen geven gezien de emotionele band met het 

landgoed/kasteel en aangezien hun voorgangers het al eeuwenlang met succes beheerden en 

exploiteerden. Zij slagen er kennelijk in hun grootgrondbezit rendabel te houden.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1.1 Aanleiding onderzoek 

In mijn onderzoek staat de ontwikkeling van landgoed Rosendael in de twintigste eeuw 

centraal. Het landgoed ligt in de provincie Gelderland, in de gelijknamige gemeente Rozendaal 

aan de zuidoostelijke rand van de Veluwe (Kaart 1.1). Het park is een nationaal fenomeen 

vanwege zijn bijzondere landschappelijke ligging en bezienswaardigheden zoals de 

bedriegertjes, de schelpengalerij, de theekoepel en enkele eeuwenoude en imposante exotische 

bomen. Het kasteel en park vormen slechts het huidige middelpunt binnen het voormalige 

Rosendael dat nog in 1932 het op één na grootste particuliere landgoed van Nederland was 

(ruim 2.000 ha). Sinds 1854 werd Rosendael bezit van een tak van de adellijke familie Van 

Pallandt.  

 

Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932) en zijn zoon Willem Frederik Torck 

baron van Pallandt (1892-1977) waren de laatste twee eigenaren uit de familie. Zij beheerden 

het landgoed tussen 1902 en 1977. Deze periode staat in dit onderzoek centraal aangezien 

Rosendael binnen deze periode aanzienlijk versnipperde. Uiteenlopende maatschappelijke 

processen en gebeurtenissen zorgden voor economische tegenspoed waardoor de Van 

Pallandts genoodzaakt werden grond te verkopen binnen Rosendael. Uiteindelijk was Willy 

degene die het resterende landgoed door een legaat afstond aan Stichting Het Geldersch 

Landschap in 1977. Een opmerkelijke ontwikkeling aangezien het landgoed eeuwenlang met 

succes beheerd en geëxploiteerd was door opeenvolgende generaties van zeer vermogende 

Gelderse graven, hertogen en baronnen. Terwijl nog altijd Nederlandse landgoederen in 

particuliere handen zijn wordt Rosendael tegenwoordig beheerd door verschillende partijen: 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten Rozendaal en Rheden, stichtingen 

Geldersch Landschap en Kasteelen, Sint Nicolai Broederschap en enkele particulieren. 

Figuur 1.1: Kasteel Rosendael vanaf oostzijde, bron: Foto Machiel Koman, 30 mei 2016. 
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Frederik Jacob Willem en Willem Frederik Torck waren echter niet de enige 

landgoedeigenaren in Gelderland die dit proces van afbrokkeling meemaakten. De periode 

eind negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw was voor de West-Europese  

elite (adel, aristocratie en hoge burgerij) een moeilijke tijd in politiek, financieel en sociaal 

cultureel opzicht. Dit resulteerde onder meer in de verkoop, versnippering en het verdwijnen 

van vele landgoederen en buitenplaatsen in Nederland en andere West-Europese landen. 

Desondanks zijn er nog altijd heel wat historische landgoederen en buitenplaatsen in 

particuliere handen in deze Europese regio. Uit dit onderzoek zal moeten blijken welke 

oorzaken en factoren ten grondslag lagen aan de versnippering van Rosendael. Wat deed 

Willem Frederik Torck in 1977 beslissen het landgoed uit handen van de familie te geven en 

overdragen aan een stichting als Geldersch Landschap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 1.1 Gemeentegrenzen Nederland 2016. GIS online, gemeentegrenzen 2016, bron: Esri_NL_Content. 
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1.2 Stand van onderzoek  

Vanwege het interdisciplinaire karakter van het onderzoek naar een landgoed of een 

buitenplaats moet een onderzoeker van vele markten thuis zijn. Toch zien we regelmatig dat 

er door onderzoekers veel nadruk wordt gelegd op losstaande thema’s, waarin alleen de 

ontwikkeling van de huizen, parken en tuinen centraal staan.1 Ontwikkelingen op dat vlak 

vonden vooral plaats tijdens de bloeiperiode van landgoederen en buitenplaatsen in de vroeg-

moderne tijd. In mijn casus staat duidelijk niet de bloeiperiode centraal, maar een periode 

(namelijk de twintigste eeuw) die zich kenmerkt door versnippering, aftakeling en het verlies 

van grootgrondbezit. In de Nederlandse literatuur is dit thema nog relatief nieuw. Daardoor is 

er behoefte aan nader onderzoek om inzicht te krijgen in de versnippering van landgoederen 

en buitenplaatsen. 

 

1. De veranderende rol van de West-Europese elitein de late negentiende en twintigste eeuw 

2. Versnippering en verkaveling van West-Europese landgoederen en buitenplaatsen in de late 

negentiende en twintigste eeuw 

3. Erfgoed 

4. Beheer van Nederlandse landgoederen en buitenplaatsen in de twintigste eeuw 

5. Landgoed Rosendael: ontstaans- en bewoningsgeschiedenis 

 

De eerste twee onderzoeksperspectieven kunnen niet worden losgezien van elkaar, want 

verschuivingen in de rol van West-Europese elite in politiek, economisch en sociaal-cultureel 

opzicht hadden in de loop van de twintigste eeuw (fysieke) gevolgen voor de landgoederen en 

buitenplaatsen in Nederland en andere West-Europese landen. Publicaties over het eerste 

onderzoeksperspectief kunnen aanknopingspunten bieden en gekoppeld worden aan studies 

met betrekking tot het tweede onderzoeksperspectief: ‘versnippering en verkaveling’. Bij het 

derde onderzoeksperspectief (erfgoed) analyseer ik de onderzoeksresultaten van studies over 

de methoden die in Groot-Brittannië, Nederland en Gelderland werden uitgevoerd om 

landgoederen, landhuizen en kastelen te beschermen tegen versnippering en verval.  

 

Het vierde onderzoeksperspectief is de beheer- en exploitatie van landgoederen en 

buitenplaatsen. Studies naar het beheer van een landgoed of een buitenplaats kunnen mogelijk 

inzicht bieden in de economische ontwikkeling van een landgoed. Daarvoor ben ik op zoek 

gegaan naar methodes in bestaande literatuur waarin auteurs de beheer- en 

exploitatieontwikkeling van een landgoed overzichtelijk op papier hebben gezet. Voor het 

laatste onderzoeksperspectief analyseer en becommentarieer ik de ontwikkeling van 

publicaties over Rosendael. Aansluitend heb ik gezocht naar literatuur over Rosendael waarin 

de voorgaande vier onderzoeksperspectieven behandeld worden.  

 

1. De veranderende rol van de West-Europese elite in de late negentiende en twintigste eeuw 

In West-Europa voltrokken zich processen en gebeurtenissen waardoor de positie van de elite 

in politiek, maatschappelijke en economisch opzicht geleidelijk transformeerde. Zeer 

interessant voor mijn onderzoek was een recent gepubliceerde historiografie over uitgevoerde 

studies, met betrekking tot de ontwikkeling en verandering van de West-Europese landed elite,  

                                                           
1
 Laarse, R. van der en Kuiper, Y., (red.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland 
in de negentiende eeuw, (Hilversum, 2005), 11.  
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hun landgoederen en levensstijl, tijdens de periode 1880-2000.2 Deze studie werd geschreven 

door antropoloog Yme Kuiper. Het doel van Kuipers’ publicatie was de onderzoeksresultaten 

uit studies over de landed elite uit verschillende West-Europese landen te analyseren, 

evalueren en met elkaar te vergelijken. Een belangrijke constatering van Kuiper is dat men op 

moet passen met  termen als landed elite, landed aristocracy en middle class. Deze termen zijn 

vaak gekleurd met een eigen, nationale context en zijn moeilijk met elkaar te vergelijken.3 

Britse onderzoekers hadden en hebben bijvoorbeeld geen oog voor Europese ontwikkelingen 

van de landed elite, en kunnen Britse studies niet in West-Europees perspectief gezet worden.4 

Het is daarom risicovol om sociale groepen met dezelfde naamsaanduiding uit verschillende 

landen met elkaar te vergelijken aangezien er intrensieke verschillen zijn. 

 

In mijn onderzoek richt ik me hoofdzakelijk tot de adellijke grootgrondbezitter in Oost-

Nederland. Van Cruyningen maakt voor de grootgrondbezitters in Gelderland toch de 

vergelijking met de Britse sociale groepen landed aristocracy en de gentry. Om de simpele 

reden: een adellijk grootgrondbezitter met meer dan 4.000 hectare in bezit werd in Groot-

Britannië tot de landed aristocracy gerekend. Een grootgrondbezitter met 400-4.000 hectare in 

bezit werd geschaard onder de gentry, waaronder eveneens grootgrondbezitters zonder 

adellijke titel of predikaat gerekend werden.5 In hoofdstuk 5.4 ga ik dieper in op het verschil in 

ontwikkeling tussen het grootgrondbezit van beide groepen.  

 

Als we kijken naar de verandering van de Nederlandse elite (adel, patriciaat en hoge burgerij) 

is het proefschrift Adel in Friesland 1780-1880 van Yme Kuiper uit 1993 interessant. Kuiper 

onderzocht in welke hoedanigheid de Friese adel zich op politiek, sociaal en cultureel gebied 

ontwikkelde tijdens de onderzoeksperiode (1780-1880). Deze periode kenmerkte zich door het 

gegeven dat de Friese adel zijn politieke macht al sinds 1795 had verloren tijdens de Bataafse 

Revolutie. Kuiper concludeerde dat de Friese adel geleidelijk deze status accepteerde en de 

verschillen in levensgewoonten tussen de Friese hogere en deftige burgerij (inclusief patriciaat) 

en de Friese adel kleiner werden.6 Jaap Moes (2012) geeft een aanvullende visie op de 

ontwikkeling van de politieke, economische en sociaal-culturele status van de Nederlandse 

elite in de negentiende eeuw. Moes onderzocht op nationale schaal hoezeer de Nederlandse 

adel pogingen deed de buitenplaatscultuur te handhaven, na onder meer het schrappen van 

hun standprivileges, door de liberale grondwet van Thorbecke uit 1848.7 Door middel van een 

kwantitatief, prosopografisch onderzoek analyseerde en vergeleek Moes de ontwikkeling van 

de ‘oude adel’ en de opkomende ‘gegoede burgerij’ in politiek, economisch en sociaal-cultureel 

opzicht. Hij concludeerde dat de oude adel sterk op de been bleef en in politiek opzicht zich 

na 1848 kranig handhaafde. Moes’ studie stopt in 1914. Vanaf dat jaar versnelden namelijk de 

processen van adaptatie en transformatie van de elite in West-Europa en brak voor hen een 

ander tijdperk aan.  

                                                           
2
 Kuiper, Y., ‘Landed elites, landed estates and lifestyles in Europe (1880-2000): A historiographical balance and 

research agenda’, in: Virtus. Journal of nobility studies, vol. 23, (Arnhem, 2016), 85-102. 
3
 Ibidem, 94. 

4
 Ibidem, 91. 

5
 Cruyningen, P.J. van, ‘De rol van de ‘gentry’ in de economische ontwikkeling van Gelderland in de negentiende 

eeuw’, in: Bijdragen en mededelingen: Historisch jaarboek voor Gelderland 105, (Arnhem, 2015), 168. 
6
 Kuiper, Y., Adel in Friesland 1780-1880, (Groningen, 1993).    

7
 Moes, J., Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in 

Nederland 1848-1914, (Hilversum, 2012). 
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 Een zeer gezaghebbende studie over ontwikkelingsgang van de Britse adel tijdens de 

twintigste eeuw is David Cannadine’s The decline and fall of the Britisch aristocracy (1990). In 

zijn onderzoek reconstrueerde hij de ondergang van deze Britse adel in zowel politiek, 

economisch als in sociaal-cultureel opzicht. Deze veranderende status werd volgens Cannadine 

ingeluid met de landbouwcrisis rond 1880, vervolgens door de Eerste Wereldoorlog, wat 

neerkwam op economische crisis, Russische aandelen, teruglopende inkomsten en stijgende 

kosten die zorgden voor de neergang (‘decline’) en val (‘fall’) van de Britse adel. Cannadine legt 

vervolgens de belangrijke koppeling dat de aan verandering onderhevige status van de adel 

negatieve gevolgen had en dat zijn grootgrondbezit in waarde afbrokkelde.  

 

Voornamelijk de Eerste en de Tweede Wereldoorlog waren volgens Cannadine desastreus voor 

de Britse grootgrondbezitters. In beide oorlogen sneuvelden namelijk vele erfopvolgers - 

inclusief personeel - van de grootgrondbezitters.8 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 

diverse landhuizen en kastelen gebombardeerd. Velen ervan werden gebruikt als huisvesting 

voor Britse troepen die weinig gevoel hadden voor dit erfgoed.9 De beroemde roman 

Brideshead Revisited van Evelyn Waugh begint met een scène die daar betrekking op heeft.10 

Vanwege de hoge kosten van beide oorlogen stegen de belastingen - waaronder de 

successiebelasting (‘death duties’) - naar grote hoogten.11 Veel grootgrondbezitters verkochten 

hun landgoederen, waarvan de monumentale huizen later vaak gesloopt werden. Cannadine 

concludeerde dat de politieke invloed en de economische positie van de Britse adel en 

grootgrondbezitters in een eeuw (±1880-1980) zich volledig ontwikkelde in negatieve zin. De 

maatschappelijke voordelen die een adellijke naam voorheen bood bestonden niet meer.12 

Cannadine constateerde dat in 1990 de rijkste Brit weliswaar van adel was, maar dat de meeste 

Britse eliteposities inmiddels waren overgenomen door mensen uit andere sociale klassen.13 

Tevens concludeerde Cannadine dat de resterende particuliere Britse grootgrondbezitters 

uiteindelijk volledig afhankelijk werden van subsidies, belastingverlichtingen en van toeristen 

om woonachtig te kunnen blijven in hun reusachtige buitenverblijven.14 De Britse 

cultuurhistoricus Peter Mandler benadrukt in zijn studie The fall and rise of the stately home 

dat de Britse adel ‘tenacity’ toonde en de late twintigste eeuw nog over een behoorlijk 

grootgrondbezit beschikte met daarop door het grote publiek veel bezochte ‘stately homes’.15  

 

Als we kijken naar de veranderde positie van de adel in Nederland tijdens de twintigste eeuw, 

op provinciaal niveau, is de bundel Adel en ridderschap in Gelderland uit 2013 interessant. 

Economisch en politiek historicus Vincent C. Sleebe schreef over het politieke machtsverlies 

van de Gelderse adel in de nationale en provinciale politiek. Volgens hem ging de adel 

geleidelijk op in een notabelenelite. Sleebe constateerde dat de Gelderse adel, ondanks hun 

afgenomen heerlijke rechten en afnemende politieke macht, niettemin politiek actief bleef op 

lokaal niveau. Sommigen deden dit uit machtsoverwegingen, andere deden het voor de eer of 
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voelden een verantwoordelijkheid richting de lokale bevolking.16 Cultureel antropoloog Kitty 

Verrips-Roukens onderzocht de ontwikkeling in de relatie tussen de grootgrondbezitter en 

pachters op landgoed Vilsteren.17 Zij beschreef, op basis van archiefonderzoek en interviews 

met (voormalige) bewoners, de afnemende de macht van de grootgrondbezitter ten opzichte 

van zijn pachters.  

 

Enkele auteurs zoomden in op de geleidelijke transformatie van een adellijke familie tijdens de 

twintigste eeuw, onder wie Schmidt (1986), Conze (2000) en Kuiper (2015).18 In onderzoek van 

Jaap Dronkers (2000) en Huibert Schijf,  Jennifer R. van den Broecke-George en Jaap Dronkers 

(2004) wordt geconstateerd dat de Nederlandse adel weliswaar minder zichtbaar werd, maar 

dat hij desondanks maatschappelijk relevant bleef. Een persoon met een adellijke naam heeft 

nog altijd een grotere kans om een elitepositie te bereiken ten opzichte van een persoon met 

een niet-adellijke naam.19 Nikolaj Bijleveld (2015) schrijft zelfs over een ‘revival’ van de 

Nederlandse adel als sociale klasse rond 1900. Door middel van het opnieuw in leven blazen 

van de ‘Chivalric orders’ dachten edellieden dat ze als sociale prestige-elite klasse weer sterker 

in de maatschappij stonden.20  

 

In de loop van mijn onderzoek zal moeten blijken hoezeer de besproken West-Europese en 

Nederlandse processen en gebeurtenissen van vergelijkbare invloed waren op Rosendael en de 

Van Pallandts in de twintigste eeuw.  

 

2. Versnippering en verkaveling van West-Europese landgoederen en buitenplaatsen in de late 

negentiende en twintigste eeuw 

De deels veranderende, neergaande positie van de grootgrondbezitters resulteerde mogelijk in 

de aantasting van hun bezit. Nog begin twintigste eeuw lag het accent in de publicaties over 

buitenplaatsen voornamelijk op de tuinarchitectuur. Henri van Sypesteyn publiceerde in 1910 

Oud-Nederlandsche tuinkunst en werd gevolgd door Leonard Springer met Oude Nederlandsche 

tuinen.21 Vervolgens bleef het een tijd stil totdat Jan Bijhouwer in 1942 Nederlandsche tuinen en 

buitenplaatsen publiceerde en een jaar later volgde Anna Bienfait met haar inmiddels klassieke 

studie Oude Hollandsche tuinen.22 Na de oorlog publiceerde Remmert van Luttervelt in 1948 De 
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2015), 107. 
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buitenplaatsen aan de Vecht en een jaar later De Stichtse Lustwarande (1949).23 Al in 1943 was 

hij gepromoveerd op een studie over buitenplaatsen aan de Utrechtse Vecht. Het is opvallend 

dat in deze publicaties niet of nauwelijks verwezen wordt naar de problemen waar de 

eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen in de loop van de twintigste eeuw mee te 

kampen kregen. Deze waren er in die tijd - in het interbellum en tijdens de bezetting - genoeg. 

Er lijkt voornamelijk aandacht geschonken te zijn aan de bloeiperioden en de ontwikkeling van 

de tuinen en/of parken.24 In de jaren die volgden bleef het relatief stil rondom het 

buitenplaatsenonderzoek. Totdat omstreeks 1970 de kunsthistoricus Henri Wolter Matheus 

van der Wijck zich begon te roeren.25  

 

Vanaf 1961, toen de bescherming van monumenten een wettelijke basis kreeg, werden 

historische landgoederen en buitenplaatsen nog niet als afzonderlijke groep behandeld.  

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had enkel aandacht voor het monumentale 

hoofdgebouw en eventuele bijgebouwen. Medewerker Henri van der Wijck (tot 1975) pleitte 

binnen de Rijksdienst voor de bescherming van meerdere onderdelen die onlosmakelijk 

verbonden zijn met een buitenplaats zoals bijvoorbeeld lanen, grachtenstelsel en oranjerie.26 

Aan het begin van de jaren 1970 kwam een ommekeer, dat te maken had met de almaar 

voortdurende versnippering en verval van landgoederen en buitenplaatsen. Dit leidde onder 

meer tot te oprichting van de Stichting Castellum Nostrum in 1972 (vanaf 1981 Stichting tot 

Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, PHB). Deze stichting werd opgericht door 

particuliere eigenaren van buitenplaatsen, met als doel in gesprek te gaan met de rijksoverheid 

om te praten over de toekomst van historische buitenplaatsen. In 1973 uitte de Koninklijke 

Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) bezorgdheid over de historische buitenplaatsen en 

leverde een rapport aan de toenmalige staatssecretaris van Cultuur: Bescherming der 

Nederlandse buitenplaatsen.27 Voor dit rapport had Henri Wolter Matheus van der Wijck de 

richtlijnen voor bescherming opgesteld en concrete maatregelen voorgesteld.28 Deze 

richtlijnen en maatregelen nam hij in zijn proefschrift: De Nederlandse buitenplaats. Aspecten 

van ontwikkeling, bescherming en herstel, dat uit een bundeling van artikelen bestond, meestal 

gepubliceerd in het KNOB-bulletin.  

 

Van der Wijck constateerde dat de Nederlandse buitenplaats in het fundamentele onderzoek 

was ‘teruggevallen tot een onbeoefende wetenschap, met als droef resultaat dat in onze tijd een 
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praktisch totale vervreemding van deze materie moet worden vastgesteld’.29 Van der Wijck 

uitte grote kritiek op de wijze waarop de parken en tuinen decennialang volgens 

bosbouwkundige en economische maatstaven beheerd werden, waardoor de kenmerkende 

parkstructuren geleidelijk vervaagden. Hij hamerde voornamelijk op het gegeven dat landhuis, 

tuin en park onlosmakelijk bij elkaar horen en pleitte voor onderzoek, bescherming en beheer 

van dit ensemble, waarmee overheden rekening moeten houden in toekomstige 

bestemmingsplannen. Van der Wijck pleitte in zijn proefschrift voor een grote inventarisatie 

en registratie van buitenplaatsen die noodzakelijk waren om tot bescherming en gericht beleid 

te komen. Yme Kuiper schreef in 2017 een column in tijdschrift Arcadië over de typische ‘Van 

der Wijck-aanpak of -stijl die Van der Wijck hanteerde bij zijn publicaties en projecten over 

landgoederen en buitenplaatsen.30 Van der Wijck voerde bij zijn publicaties en projecten 

vooraf historisch- cartografisch onderzoek uit als methodische basis.31 Daarnaast stond hij 

bekend als romanticus en maakte hij in publicaties gebruik van reisverhalen en 

egodocumenten (brieven, geschreven herinneringen, memoires enz.) om herinneringen van 

bijvoorbeeld verdwenen landhuizen en kastelen (afgebroken, vernietigd, gebombardeerd), en 

diens bewoners (familie, eigenaar) weer tot leven te brengen.32  

 

Uiteindelijk werden dankzij de inspanningen van Van der Wijck, in de jaren 1970, honderden 

historische buitenplaatsen en kastelen aangewezen tot ‘complex rijksbeschermde buitenplaats’.  

Op instigatie van H. Tromp en U. Mehrtens kwam de Rijksdienst van de Monumentenzorg 

gedurende de jaren 1980 met een meerdelige serie over de ontwikkeling van verschillende 

Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen. De Rijksdienst analyseerde de 

cultuurhistorische aanleg op basis van kaarten, afbeeldingen, beschrijvingen (historische 

reisverslagen), rekeningen en varia (beplantingslijsten, mondelinge mededelingen).33 Ondanks 

al deze aandacht voor het resterende erfgoed van historische buitenplaatsen en landgoederen, 

is er opvallend weinig geschreven over hetgeen dat was verdwenen in recente tijden. Dat was 

wel anders in Groot-Brittannië.34  

 

In Groot-Brittannië was de situatie van landgoederen en buitenplaatsen in de loop van de 

twintigste eeuw zeer verslechterd. Na de Tweede Wereldoorlog waren vele Britse landhuizen 

en kastelen leeg komen te staan en werden later (vaak) gesloopt. In het jaar 1974 kwam een 

tegengeluid van auteurs die met hun publicaties de noodklok luidden. John Comfort 

publiceerde Country houses in Britain: Can they survive? An independent report.35 Sir Roy 

Strong, Christopher Gibbs, John Harris en Marcus Binney volgden met The destruction of the 

country house: 1875-1975.36 In hetzelfde jaar werd in het Victoria & Albert Museum (Londen) 

een gelijknamige tentoonstelling gehouden (ontworpen door Robin Wade) naar aanleiding van 

deze publicatie. De ‘hall of lost houses’ liet de geïnteresseerde bezoeker zien welke Britse 
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landhuizen en kastelen werden geveld door de sloopkogel tussen 1875 en 1975.37 Deze 

tentoonstelling zorgde voor een sterk groeiende belangstelling bij de Britten ten opzichte van 

dit historische erfgoed. Jaren later publiceerden John Harris (1998) en Giles Worsly (2002) nog 

over deze periode van verwoesting uit de Britse geschiedenis.38 In Nederland werd in 1972 al 

een gelijksoortige tentoonstelling gehouden: De Nederlandse buitenplaats bedreigd? Huizen, 

tuinen, bewoners, in de Prinsenhof in Delft (22 juni-30 augustus).39 

 

Nederlandse publicaties met betrekking tot de versnippering en verdwijning van landgoederen 

en buitenplaatsen zijn relatief schaars. Voor dit onderzoek naar Rosendael was het artikel van 

historisch geograaf Elyze Storms-Smeets (2016) over landgoed Klarenbeek bij Arnhem relevant. 

Hierin geeft Storms-Smeets inzicht in processen van groei en de uiteindelijke neergang van het 

landgoed van de familie Van Pallandt. Binnen drie generaties viel het landgoed van zo’n 1.000 

hectare uit elkaar. Belangrijke oorzaken hierbij waren de exponentieel gestegen 

successiebelasting, stijgende kosten en dalende inkomens.40 Tevens toont ze aan dat het voor 

steden zeer aantrekkelijk was om een landgoed te kopen waardoor een stad verder kon 

uitbreiden en uiteindelijk groener werd. Klarenbeek werd reeds in 1886 in delen verkocht. 

Zulke ontwikkelingen speelden zich niet alleen in Arnhem maar ook bij andere steden (Den 

Haag bijvoorbeeld) af.  

 

Uit voornoemde publicaties kan geconcludeerd worden dat in de jaren 1970 (zowel in 

Nederland als in Groot-Brittannië) de maat vol was wat betreft het verlies aan landgoederen, 

landhuizen en kastelen. Auteurs uit beide landen wilden aandacht genereren voor dit erfgoed 

en deden in principe een oproep tot het tegengaan van verdere versnippering en verval. In een 

recente publicatie van Storms-Smeets (2016) wordt pas concreet inzicht geboden in het 

daadwerkelijke proces van versnippering van een landgoed (Klarenbeek) gekoppeld aan de 

achterliggende oorzaken.  

 

3. Erfgoed 

Voor mijn onderzoek is het van belang inzicht te krijgen in het proces waarin Rosendael van 

groot particulier landgoed transformeerde in een kleinschalig beschermd Rijksmonument. 

Was dit proces een puur Gelders of Nederlands proces of een Europees proces? Belangrijk voor 

deze casus is de wijze waarop Peter Mandler in The fall and rise of the stately home de 

oplossing onderzocht en analyseerde, die de Britten vonden hun nationale erfgoed te 

beschermen en te behouden voor verdere versnippering en verval. De National Trust 

(opgericht in 1895) speelde een cruciale rol voor de bescherming en behoud van landgoederen, 

landhuizen en kastelen. Philip Kerr, 11th Marquess of Lothian en eigenaar van Blickling Hall, 

maakte zich sterk voor de National Trust Act en de Country House Scheme in 1937. De 

National Trust Act maakte het voor een familie mogelijk hun familielandgoed te schenken aan 
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de National Trust zonder daarover successiebelasting (‘death duties’) te hoeven betalen.41 Het 

familiegoed bleef vervolgens gewaarborgd voor de toekomst (‘protected forever’).42 Als een 

familie hun familiegoed eveneens op de Country House Scheme liet plaatsen mocht de familie 

op haar landgoed blijven wonen, mits ze het landgoed en landhuis of kasteel openstelde voor 

publiek. Essentieel is dat het landgoed echter geen particulier eigendom meer was van de 

familie.   

 

Dat was ver voordat in 1928 de Natuurschoonwet in het leven werd geroepen, om juist 

dergelijke versnipperingen te voorkomen. Nog steeds is de NSW essentieel bij de 

instandhouding van Nederlandse landgoederen, doordat er geen successiebelasting betaald 

hoeft te worden bij vererving. Over deze Nederlandse oplossing liet milieuhistoricus Wybren 

Verstegen onlangs zijn licht schijnen.43 Verstegen schrijft over de totstandkoming (1928) en de 

ontwikkeling van de wet, en met vele voorbeelden en detailstudies legt Verstegen uit welke 

invloed en voordelen de NSW daadwerkelijk had op de landgoedeigenaren. Uiteindelijk werd 

ruim 100.000 hectare, verdeeld over 667 landgoederen, onder de NSW gerangschikt.44 

Belangrijk verschil met de National Trust Act en de Country House Scheme  is dat een NSW-

landgoed in particulier bezit bleef van de familie, hoewel het landgoed (deels) moest worden 

opengesteld voor publiek. Dat de NSW voor landgoedeigenaren niet altijd een panacee bleek, 

blijkt uit een beknopte publicatie van Frank Keverling Buisman (2006). In deze publicatie laat 

hij onder meer zien welke herbestemmingen vele Gelderse landgoederen en buitenplaatsen 

kregen.45 Uit zijn publicatie blijkt dat in Gelderland vergelijkbare stichtingen  (Stichting Het 

Gelders Landschap) als vangnet dienden voor landgoedeigenaren, waarin zij hun landgoed, 

landhuis of kasteel konden onderbrengen. In ruil voor enkele voordelen.  

 

Uit dit overzicht van voornoemde publicaties over het tegengaan van versnippering en verval 

van landgoederen en buitenplaatsen blijkt dat er parallellen (Mander/1997 en Keverling 

Buisman/2007) zijn tussen de Britse en Gelderse manier van beschermen, maar ook belangrijke 

verschillen (Mandler/1997 en Verstegen/2017). In hoofdstuk 5.4 ga ik hier uitgebreid op in en 

worden de methoden van bescherming en behoud tussen beide landen geanalyseerd, 

vergeleken en beoordeeld.  

 

4. Beheer van landgoederen en buitenplaatsen 

Binnen de wetenschappelijk traditie van het buitenplaatsonderzoek is het beheer van 

landgoederen en buitenplaatsen een onderbelicht thema. Dit lijkt een gemiste kans, omdat  

een studie over het beheer van een landgoed inzicht kan geven in de economische 

ontwikkeling van een landgoed en de eigenaar.  

 

Toch zijn er wel enkele relevante studies verschenen op dit vlak. Kunsthistoricus Johan Carel 

Bierens de Haan lichtte in zijn uitgebreide monografie over Rosendael kort het 

                                                           
41

 Mandler, The fall and rise (1997), 161. 
42

 (Lezing) Elyze Storms-Smeets, 9 maart 2017. 
43

 Verstegen, W., Vrije wandeling. Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse 
natuurschoon. De Natuurschoonwet tussen 1924 en 1995, (Groningen, 2017).  
44

 Verstegen, Vrije wandeling (2017), 7. 
45

 Keverling Buisman, F., ‘De adel uit huis. Herbestemming van landgoederen, kastelen en landhuizen’, in: 
Verhoeven, D., (red.), Gelderland 1900-2000, (Zwolle, 2006), 364-368. 



Pagina 19 van 149 
 

landgoedbeheer toe en laat onder meer zien wat de belangrijkste inkomsten en uitgaven van 

het landgoed waren tijdens in de negentiende eeuw.46 Tien jaar later gaf Klaas Bouwer (2004) 

inzicht op de ontwikkelingen van het bosbeheer en de bosexploitatie van landgoederen op de 

Zuidwest Veluwe.47 Valentijn Paquay (2002) maakte een uitgebreide analyse over het 

landgoedbeheer van landgoed Middachten, waarbij hij gebruik maakte van het rijke 

huisarchief. Paquay schetste de rentabiliteit van het landgoed door inkomsten- en 

uitgavenoverzichten uit de periode 1742-1769. Hij wilde met zijn analyse voornamelijk een 

indruk geven hoe veelzijdig de exploitatie van een landgoed was.48  

 

Het meest representatieve voorbeeld van een beheer- en exploitatiereconstructie voor mijn 

onderzoek is die van sociaal-economisch historicus  Piet van Cruyningen over landgoed Ruurlo 

(1850-1930).49 Van Cruyningen wilde met zijn reconstructie onderzoeken of de eigenaren van 

landgoed Ruurlo wel of niet achterblijvers waren op landbouwkundig gebied. Dankzij het zeer 

rijke huisarchief kon Van Cruyningen de ontwikkelingen van de inkomsten (pacht, bosbouw) 

en de uitgaven (lonen, belastingen en huis- en boerderijonderhoud) met overzichtelijke staaf- 

en lijndiagrammen (1850-1930) illustreren en analyseren.50 Door middel van deze economische 

analyse van inkomsten en uitgaven constateerde Van Cruyningen dat de economische bloeitijd 

van particuliere landgoederen in de twintigste eeuw voorbij was. Zijn onderzoek vormt 

aanleiding om voor mijn casus Rosendael dezelfde methode te hanteren.  

 

5. Landgoed Rosendael: ontstaans- en bewoningsgeschiedenis 

Tot slot schets ik de stand van onderzoek met betrekking tot het centrale onderzoeksgebied: 

Rosendael. Het aantal publicaties over Rosendael is omvangrijk. De vroegste wetenschappelijke 

publicatie over Rosendael dateert uit 1808 en vanaf 1840 zijn diverse verzamelwerken over 

Nederlandse en Gelderse kastelen en hun bewoners  gepubliceerd waarin Rosendael steevast 

voorkwam. Een recent verzamelwerk waarin de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van 

landgoed Rosendael kort werd toegelicht, was het in 2013 verschenen: Kastelen in Gelderland.51 

Net als in het meeste onderzoek naar landgoederen en buitenplaatsen bestaan er ook nog 

publicaties over Rosendael die voornamelijk thematisch van aard waren.52 Hendrik Kerkkamp 

vormde in 1963 een uitzondering door de eeuwenlange geschiedenis van de gemeente 

Rozendaal te beschrijven. Hij gaf beknopt en zijdelings inzicht in het leven op het landgoed. 

Vernieuwend was dat Kerkkamp de voormalige particuliere eigenaren van Rosendael (de Van 

Pallandts) regelmatig aanhaalt in zijn publicatie, waardoor hun betekenis voor het landgoed en 

de bewoners inzichtelijk werd.53  
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Over de ontwikkeling en de schoonheid van het park van Rosendael schreef Van der Wijck 

enkele malen. Van der Wijck beschreef in zijn proefschrift hoe het park van Rosendael in drie 

fases gecreëerd werd en welke tuinelementen en -verfraaiingen bij welke fase horen.54 

Vernieuwend is dat hij niet puur architectuurtechnisch naar de ontwikkeling van het park 

kijkt, maar deze ontwikkeling koppelde aan de wensen van de toenmalige eigenaren van 

Rosendael. Daarbij maakte Van der Wijck gebruik van historische brieven van voormalige 

eigenaren en bezoekers/gasten van het park. In het verzamelwerk Acht zwerfstenen uit het 

Gelders Landschap (1979), waarin acht bijzondere landschappen van Gelderland behandeld 

werden, schreef Van der Wijck zijn hoofdstuk over het park van Rosendael. In 1988 besteedde 

Van der Wijck wederom aandacht aan Rosendael, maar ditmaal aan het terrein buiten het 

park, inclusief de Imbosch en de voormalige limietgrens van Rosendael de Ringallee.55  

 

Halverwege jaren 1980 en tijdens de jaren 1990 kwam Rosendael volop in de wetenschappelijke 

belangstelling te staan. Dit had hoogstwaarschijnlijk te maken met de legatering van het 

kasteel en park aan Stichting Het Geldersch Landschap en de grote restauratie van kasteel en 

park die daarop volgde. In 1985 werd bij het droogleggen van de kasteelvijver een muur 

aangetroffen die bijvoorbeeld de interesse voor de middeleeuwse bouwgeschiedenis 

aanwakkerde.56 Eveneens steeg de wetenschappelijke belangstelling voor de laatste particuliere 

eigenaren van Rosendael, de familie Van Pallandt. In 1988 publiceerde tijdschrift Gelders 

Landschap een artikel van Elio Pelzers, waarin hij de betrokkenheid van Rosendaels laatste 

particuliere eigenaren, Frederik Jacob Willem (1860-1932) en Willem Frederik Torck baron Van 

Pallandt (1892-1977), schetste met betrekking tot hun specifieke jachtactiviteiten op het 

landgoed en hun wijze van bosonderhoud (1900).57 In 1990 publiceerde M.J. Matser een boek 

over de geschiedenis van het gehucht de Imbosch binnen landgoed Rosendael (1764-1938). 

Matser creëerde een inzichtelijk beeld van het proces waarin de Imbosch vanaf de eerste 

bosbouwcultivaties uitgroeide tot het huidige gehucht en de rol die de inwoners en de Van 

Pallandts daarin speelde.58  

 

Eveneens in 1990 publiceerde Vrij Nederland een artikel van Ursula den Tex waarin ze op zoek 

ging naar verhalen over het leven op Kasteel Rosendael, gedurende de laatste decennia dat 

Rosendael nog in particulier bezit was.59 Het is een waardevol document waarin Den Tex aan 

de hand van interviews met oud-bewoners, familieleden en betrokkenen de sociale verhouding 

tussen de Van Pallandts, het personeel en de bewoners beschreef. Tevens geeft ze als eerste 

auteur inzage in de achterliggende oorzaken en factoren (‘successiebelasting en de Tweede 

Wereldoorlog’), die ervoor zorgden waarom de rentabiliteit van Rosendael minder werd en het 

landgoed uiteindelijk versnipperde en werd afgedragen aan Stichting Het Geldersch 
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Landschap.60  

 

Tussen de voornamelijk thematisch gerichte publicaties over landgoederen en buitenplaatsen 

vormt de monografie Rosendael. Groen hemeltjen op aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 

1579 (1994) van Bierens de Haan een grote uitzondering door precisie, reikwijdte en diepgang. 

Met behulp van het huisarchief benaderde Bierens de Haan het landgoed als ensemble. Daarbij 

gaf hij inzicht in de diverse ontwikkelingen op het landgoed, waaronder de architectuur en het 

interieur van het kasteel, de voormalige bewoners, de tuin en het park. De voormalige 

eigenaren en bewoners stonden centraal in de publicatie. Bierens de Haan koppelde de 

architectuurtonische veranderingen (kasteel, tuin, en park) aan de wisselende behoeften van 

zes familiegeneraties. Het proces van versnippering en verval van Rosendael wordt echter 

slechts kort samengevat in het slothoofdstuk. Vanuit zijn rol als conservator bij Geldersch 

Landschap en Kasteelen schreef Bierens de Haan in samenwerking met Jorien Jas enkele 

beknopte publicaties met betrekking tot Rosendael, kasteel, park en bewoners.61 In navolging 

van Bierens de Haan werden meerdere afzonderlijke landgoederen en buitenplaatsen op 

interdisciplinaire wijze onderzocht en uitgebracht.62 Na de monografie van Bierens de Haan 

viel de wetenschappelijke belangstelling voor Rosendael relatief terug.  

 

Relevant voor dit onderzoek was een artikel van Emilie den Tonkelaar in Tijdschrift Arnhem de 

Genoeglijkste (2002), waarin ze specifiek de achterliggende oorzaken achter de versnippering 

en verval van Rosendael behandeld. Daarbij stipte ze de belastingverhogingen aan die volgens 

haar de hoofdoorzaak waren voor de versnippering van het landgoed in de loop van de 

twintigste eeuw. Een vervolg of een vergelijkbaar onderzoek bleef vervolgens uit. Enkel Gerard 

Derks (2006) benoemde kort dat Van Pallandt in 1916 in financiële problemen zat en grond 

moest verkopen.63 De achterliggende oorzaak(en) bleef onbesproken. 

 

Tot slot schreef Frank Keverling Buisman in 2007 en 2014 nog losse, rake portretten over 

enkele hoofdpersonen die begin twintigste eeuw op kasteel Rosendael woonden: Reinhard Jan 

Christiaan en Hugh baron van Pallandt (1888-1936) en zijn jongere broer Hugh Hope 

Alexander baron van Pallandt (1891-1950).64 Recent, in 2016, schreef Elyze Storms-Smeets over 

de herkomst en de betekenis van de voormalige limietgrens van Rosendael in het 

verzamelwerk Gelderland grensland. 2000 jaar verdeeld en verbonden.65 De achterliggende 
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bedoeling van dit artikel was om meer bewustzijn te creëren over deze bijzondere structuur, 

die thans in handen is van diverse partijen met elk andere visies. (Hier wil ik in hoofdstuk 5 

nog dieper op ingaan). 

 

Conclusies stand van onderzoek 

Onderzoeksresultaten van het eerste thema (veranderde rol elite) wijzen uit dat de politieke, 

economische en sociaal-culturele status van de West-Europese elite (adel, aristocatie en hoge 

burgerij) werd aangetast door dezelfde processen en factoren (oorlog, successiebelasting, 

stijgende kosten, dalende inkomsten). Enerzijds wijzen onderzoeksresultaten uit dat de 

veranderde status van de West-Europese elite (voornamelijk) vanaf eind negentiende eeuw 

hard achteruit liep (Cannadine/1990 en Moes/2012) en geleidelijk leidde tot verval en 

versnippering van landgoederen en verdwijning in de maatschappij (Cannadine). Anderzijds 

laten onderzoeksresultaten zien (Mandler/1997, Dronkers/2004, Kuiper/2015 en Bijleveld/2015) 

dat de elite onder meer hun grootgrondbezit (deels) behield en als groep, in maatschappelijk 

opzicht, onverminderd relevant bleef.   

 

Literatuur met betrekking tot het tweede thema (versnippering en verval van landgoederen en 

buitenplaatsen) kwam in de jaren 1970 op gang, met als doel aandacht te genereren voor dit 

bedreigde erfgoed dat niet verloren mocht gaan (bijv. Van der Wijck/1974 en Comfort/1974).  

Al werd in Nederland vooral gekeken naar het belang van beschermen in verband met 

bedreigingen (Van der Wijck, 1974). Elyze Storms-Smeets (2016) was vernieuwend door in haar 

publicatie specifiek in te gaan op de versnippering en verval van een landgoed (Klarenbeek) en 

wat de achterliggende oorzaken en factoren waren. Onderzoeksresultaten die inzicht geven in 

het proces van bescherming van dit erfgoed (landgoederen, landhuizen en kastelen) laten 

overeenkomsten en verschillen zien tussen de aanpak van Nederland en Groot-Brittannië.  

De Nederlandse aanpak om versnippering tegen te gaan (Natuurschoonwet), die Verstegen 

analyseerde (2017), wijkt af van de Britse (Mandler/1997). Daarentegen blijkt in Gelderland 

(Keverling Buisman/2006) vergelijkbare stichtingen te zijn die Gelderse landgoederen, 

landhuizen en kastelen overnamen van kapitaalarme landgoedeigenaren, en deze nog altijd 

beheren en behouden zoals de National Trust (Groot-Brittannië).  

 

Literatuur over het beheer van landgoederen is schaars, hoewel de uitgevoerde methoden van 

Paquay (2002) en Van Cruyningen (2005), waarbij ze een beheer- en exploitatiereconstructie 

maakten over een landgoed, vruchtbaar zijn om deze methode eveneens op Rosendael toe te 

passen en mogelijk tot nieuwe inzichten te komen over de versnippering van Rosendael. 

Terugkomend op de eerste twee thema’s, in combinatie met literatuur van Rosendael, 

concludeer ik dat de twintigste eeuw relatief onbesproken blijft ten opzichte van voorgaande 

eeuwen. Wat betreft het eerste thema wordt in de literatuur duidelijk dat de Van Pallandts 

gedurende mijn onderzoeksperiode (1902-1977) in het openbare leven zeer actief waren en dat 

bleven in moeilijke tijden. Ze hadden en behielden in de twintigste eeuw een hoog aanzien bij 

de Rozendalers.  

 

De achterliggende oorzaken en factoren achter de versnippering van Rosendael en de 

toenemende financiële moeilijkheden van de Van Pallandts werden door Ursula den Tex 

(1990), Bierens de Haan (1994) en Emilie den Tonkelaar (2002) reeds behandeld. Echter vormt 
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de versnippering en verval van Rosendael niet het hoofdthema in deze publicaties, noch wordt 

dit proces in nationaal en West-Europees perspectief gezet.  

 

Toevoeging aan het bestaande wetenschappelijk onderzoek 

Mijn onderzoek laat in woord en beeld zien hoe vergankelijk de macht en rijkdom van een 

adellijke familie kon zijn tijdens de twintigste eeuw, en wat de (mogelijke) gevolgen waren 

voor het familiebezit. Een vergelijkbaar onderzoek naar een landgoed in de twintigste eeuw is 

(nog) niet uitgevoerd in Nederland, hoewel Storms-Smeets’ publicatie over Klarenbeek (2016) 

in de buurt komt, maar betreft de onderzoeksperiode de negentiende eeuw.  

 

Om achter oorzaken te komen die (mede) zorgden voor de versnippering van Rosendael heb ik 

een beheer- en exploitatiereconstructie uitgevoerd tot ver achterin de twintigste eeuw. Op 

deze manier wil ik mede laten zien hoe moeilijk het voor een landgoedeigenaar - in financieel 

opzicht - was om in de loop van de twintigste eeuw een landgoed te beheren en exploiteren. 

Vervolgens heb ik dit onderzoek versterkt met ingetekend kaartmateriaal, die verspreid door 

het onderzoek getoond worden, om de eigendomsversnippering van Rosendael visueel te 

maken. De ingetekende kaarten heb ik gerealiseerd met het softwareprogramma Geographical 

Information Systems (GIS).   

 

Door middel van interdisciplinair onderzoek naar dit typische cultuurlandschap is het 

enerzijds mogelijk de huidige fysieke kenmerken van landgoederen te verklaren, en anderzijds 

kennis te vergaren over de voormalige omvang en fysieke kenmerken van landgoederen, 

waardoor het boeiende verleden van dit landschap tot leven komt. Ik wil middels dit 

onderzoek een steentje bijdragen aan de kennisvergroting over de herkomst en de 

ontwikkeling van dit type cultuurlandschap. Dit biedt (mogelijk) mogelijkheden partijen 

(Overheden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten etc.) in de toekomst rekening te laten 

houden met de culturele en landschappelijke waarden van dit bijzondere cultuurlandschap.  
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1.3 Afbakening van het onderzoek 

 

Onderzoeksgebied 

Ik heb mijn onderzoek toegespitst op de voormalige hoge vrije heerlijkheid Rosendael - en 

gelijknamige gemeente - met een grootte van circa 2.000 hectare - binnen de provincie 

Gelderland. Een hoge heerlijkheid staat min of meer gelijk aan een zelfstandig gebied met 

eigen regelgeving en rechtspraak, waardoor Rosendael afgebakend werd met grenspunten 

(pollen en palen). Het bezit van de Van Pallandts in overige gemeenten (omstreeks 1900: circa 

8.000 ha) zullen zijdelings in het onderzoek worden betrokken (Ze zullen enkel een rol spelen 

bij de inkomsten en uitgaven in de beheer- en exploitatiereconstructie in hoofdstukken 3 en 4).  

 

Onderzoeksthema 

Het hoofdthema voor de casus Rosendael is de ‘versnippering van landgoederen en 

buitenplaatsen’ vanuit West-Europees perspectief. Grote maatschappelijke veranderingen en 

gebeurtenissen zorgden eind negentiende- en in de loop van de twintigste eeuw voor een 

nieuwe politieke, economische en sociaal-culturele status van de West-Europese elite, waarvan 

vele grootgrondbezitters waren. Mede dankzij deze veranderingen en gebeurtenissen waren 

vele grootgrondbezitters in Nederland en andere West-Europese landen genoodzaakt grond te 

verkopen, zo ook in Rosendael. Vanuit nationaal en West-Europees perspectief wordt 

vervolgens geanalyseerd waarom de Van Pallandts Rosendael afdroegen aan een stichting, in 

tegenstelling tot vele andere families in Oost-Nederland, die nog altijd landgoederen in 

particulier bezit hebben.  

 

Onderzoeksperiode 

De onderzoeksperiode is gericht op de twintigste eeuw met een uitloop tot de dag van 

vandaag: 1902-2017. Voor de familie Van Pallandt begonnen de financiële moeilijkheden en de 

versnippering van het grootgrondbezit (buiten Rosendael) begin twintigste eeuw. Voor mij was 

het noodzakelijk de financiële malaise voor de West-Europese elite te analyseren die eind 

negentiende eeuw was begonnen. Zodanig kon ik het proces van Rosendael beter in perspectief 

zetten. De hoofdstukken heb ik opgesplitst in de perioden van de voorlaatste particuliere 

eigenaar Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1902-1932) en de laatste particuliere 

eigenaar Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1932-1977). De bedoeling van deze 

verdeling is om (mogelijk) aan te tonen dat het erven, en vervolgens het beheren van een 

landgoed in de loop van de twintigste eeuw geleidelijk moeilijker werd. 

 

Definities 

In dit onderzoek staan een aantal begrippen centraal die verdere uitleg behoeven. Om te 

beginnen met de begrippen ´landgoed´ en ´buitenplaats´ die regelmatig door elkaar worden 

gehaald. Een landgoed kan wordt gedefinieerd als:  

 

Een ruimtelijke en economische eenheid van verschillende grondgebonden functies die centraal worden 

beheerd.
66
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Het centrale beheerpunt van een landgoed is meestal een kasteel of landhuis. Een landgoed 

heeft economische (landbouw, veeteelt, bosbouw), recreatieve, woon- en sociale functies.67 Een 

buitenplaats heeft slechts een woonfunctie en is qua oppervlakte kleiner dan een landgoed. Er 

zijn buitenplaatsen die geëxploiteerd worden maar wegen de inkomsten (lang) niet op tegen 

de onderhoudskosten en worden daardoor gekenmerkt als buitenplaats.68 In Gelders Arcadië. 

Atlas van een buitenplaatsenlandschap (2011) werd het verschil als volgt aangeduid:  

 

Bij een landgoed domineert het nuttige, bij een buitenplaats het aangename.
69

 

 

Rosendael was vanaf 1854 in bezit van de adellijke familie Van Pallandt, daarvoor onder meer 

de families Van Arnhem en Torck. Het geslacht Van Pallandt behoorde tot de landelijke ‘elite’ 

(adel, patriciaat en hoge burgerij), maar wat had deze groep gemeen? De groep bestond uit 

mensen met een adellijke stamboom of kwamen uit patriciaat of de grootburgerij.70 Ze 

beschikten (vaak) in drie opzichten over macht: politiek-bestuurlijke macht, financieel-

economische rijkdom en sociaal-culturele status.71 Adellijke families beschikten (soms 

eeuwenlang) over ‘grootgrondbezit’, waar ze hun macht, rijkdom en status konden 

uitbeoefenen en uitbreiden. Grootgrondbezit woog tussen 1848 en 1914 het zwaarst om toegang 

te krijgen tot de Eerste Kamer der Staten-Generaal.72 Dankzij grootgrondbezit kon de elite 

inkomsten vergaren uit bijvoorbeeld pacht, waar ze in de negentiende eeuw nog rijk van 

werden.73 Het bezit van landerijen versterkte bovendien de sociale status, het aanzien, van de 

grootgrondbezitter.74 Het bezitten van een ‘familiegoed’ had eveneens een symbolische waarde 

voor de eigenaar. Een familiegeschiedenis zat vaak diep geworteld in het landgoed, waar de 

familie historische en emotionele betekenis uit ontleende.75  

 

Een bepalend kenmerk van het familiegoed Rosendael was dat het grondbezit een ‘hoge vrije 

heerlijkheid’ betrof. Een hoge heerlijkheid was een zelfstandig gebied met eigen regelgeving en 

rechtspraak. Een hoge vrije heerlijkheid betekende dat de landgoedeigenaar zowel alle 

heerlijke rechten bezat -bijvoorbeeld het jacht-, vis- en tiendrecht - maar eveneens eigenaar 

was van de totale grond.76 Tot slot is het begrip ‘successiebelasting’ van cruciaal belang in dit 

onderzoek. Een erfgenaam dat een vermogen erft van een overledene moet daarover belasting 

betalen aan de staat: de successiebelasting.77 In het geval van de vermogende familie Van 

Pallandt ging het bij sterfgevallen om grootste bedragen die ze moesten afstaan, met alle 

gevolgen van dien.  
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1.4 Doel onderzoek, probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van mijn onderzoek is om de sociaal-historische en landschapshistorische 

ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de versnippering van landgoed Rosendael in de 

twintigste eeuw in kaart te brengen, te analyseren en in een bredere maatschappelijke en 

culturele context te plaatsen.  

 

Probleemstelling 

Momenteel (2017) is de voormalige hoge vrije heerlijkheid Rosendael in handen van diverse 

terreinbeherende organisaties, twee gemeenten en enkele particulieren. De centrale 

probleemstelling van deze scriptie luidt: 

 

Welke processen en factoren lagen ten grondslag aan de versnippering van het landgoed 

Rosendael dat in 1932 nog het onverdeelde bezit van één particuliere eigenaar was?  

 

Uit de probleemstelling zijn vier onderzoeksvragen gedefinieerd, en vervolgens onderverdeeld 

in subvragen. 

 

Onderzoeksvraag hoofdstuk 2 

Hoe is het landgoed ontstaan en gegroeid tot het landgoed dat begin twintigste eeuw in 
handen was van de familie Van Pallandt? 

 Welke landschappelijke en sociaal-maatschappelijke factoren waren bepalend voor het 

ontstaan van Kasteel Rosendael? 

 Welke voormalige eigenaren en tuinarchitecten zijn verantwoordelijk geweest voor het 

park van Rosendael?  

 Welk landgebruik werd toegepast op het overige landgoed?  

 Wat waren de functies en eigenschappen van de oude limietgrens rondom Rosendael? 

 Met welke moeilijkheden kregen Europese grootgrondbezitters te maken eind 

negentiende- en de eerste helft van de twintigste eeuw?  

Onderzoeksvraag hoofdstuk 3 

Lukte het Frederik Jacob Willem baron van Pallandt de economische continuïteit van 

het landgoed te behouden tijdens de periode 1902-1932? 

 Uit hoeveel hectare bestond het totale grootgrondbezit van Rosendael, omstreeks 1900, 

en over welke gemeenten lag de grond verspreid?  

 Welke deel van het totale grootgrondbezit erfde Frederik Jacob Willem  na het overlijden 

van zijn ouders (1899 en 1902)?  

 In welke hoedanigheid was Frederik Jacob Willem betrokken met zijn landgoed, inwoners 

en wie behoorde tot zijn personeel?  

 Hoe verliep de ontwikkeling van de belangrijkste inkomsten en uitgaven op het landgoed, 

en hadden deze gevolgen voor het totale grootgrondbezit van Rosendael?  
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Onderzoeksvraag hoofdstuk 4 

 

Lukte het Willem Frederik Torck baron van Pallandt, als belangrijkste erfgenaam, om 

de economische continuïteit van het landgoed te behouden tijdens de periode 1932-1977? 

 

 Wie waren, behalve Willem Frederik Torck, de andere  erfgenamen van Frederik Jacob 

Willem?  

 Derde zoon en erfgenaam Willem Frederik Torck erfde (onder meer) Rosendael. Welke 

gronden erfden zijn broers en zussen?  

 Wat was de hoofdoorzaak achter de verkoop van het Planken Wambuis (1934) en de 

Imbosch (1938)?  

 Wat waren de gevolgen voor de rentabiliteit van het landgoed, na de grondverkopen, en 

hoe ontwikkelden de belangrijkste inkomsten en uitgaven zich op Rosendael?  

 

Onderzoeksvraag hoofdstuk 5  

Hoe ontwikkelde Rosendael zich verder als niet-particulier landgoed en verliep de 

versnippering van Rosendael daadwerkelijk volgens de voornoemde Europeese 

processen? 

 Was de overdracht van het resterende landgoed aan de Stichting het Geldersch 

Landschap noodzakelijk en hoe kwam de overdracht tot stand?  

 Hoe verliep de restauratie van het kasteel en park? 

 Hoe relateert de versnippering van Rosendael tot de ontwikkeling van vergelijkbare 

adellijke familielandgoederen als Klarenbeek, Middachten, Ruurlo, Twickel en Vilsteren in 

de negentiende en twintigste eeuw?  

 Op welke manier ging men in Groot-Brittannië het verval en de versnippering van 

familiegoederen tegen in vergelijking met Nederland en Gelderland? 

 Op welke manieren beheren de betrokken partijen hun deel van het oorspronkelijke 

landgoedareaal en hoe zijn de verschillen zichtbaar in het landschap (met extra aandacht 

voor alle hekwerken en de lanenstructuur)?  
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1.5 Bronnen en onderzoeksmethoden 

 

Methoden 

Voor het verkrijgen van antwoorden op de centrale probleemstelling en de hoofd- en 

deelvragen heb ik diverse wetenschappelijke onderzoeksmethoden gehanteerd. De eerste 

onderzoekmethode die heb toegepast was een uitgebreide literatuurstudie. Deze studie was 

verreist voor het verkrijgen van achtergrondinformatie over de onderzoeksthema’s van dit 

onderzoek. Vervolgens heb ik gezocht naar specifieke literatuur over Rosendael waarin de 

betreffende onderzoeksthema’s zijn behandeld, met als doel een heldere probleemstelling en 

hoofd- en deelvragen te kunnen formuleren op vraagstukken waar nieuw- of vervolgonderzoek 

verreist was. De belangrijkste publicaties heb ik in hoofdstuk 1.2 behandeld. 

 

Na de literatuurstudie hanteerde ik de onderzoeksmethode archiefonderzoek. Historische 

archiefstukken betreffen primaire bronnen met af en toe unieke informatie en data die 

(mogelijk) nog niet gebruikt zijn voor onderzoek en publicaties. Gunstig is dat sinds januari 

2016 het huisarchief van Rosendael ontsloten en openbaar gemaakt werd, waardoor ik de kans 

kreeg iets toe te kunnen voegen aan voorgaande historische studies over Rosendael. Met het 

ingewonnen archiefmateriaal werd het mogelijk een beheer- en exploitatiereconstructie te 

maken over Rosendael in de twintigste eeuw. Mijn doel is daarmee aan te kunnen tonen 

hoezeer de rentabiliteit op een landgoed (Rosendael) zich ontwikkelde in de loop van de 

twintigste eeuw, waarin landgoedeigenaren het financieel lastiger kregen. De beheer- en 

exploitatiereconstructie die sociaal-economisch historicus Piet van Cruyningen voor landgoed 

Ruurlo maakte dient als voorbeeldmethode. Hij raadpleegde eveneens huis- en 

familiearchieven maakte de rentabiliteitsontwikkeling van Ruurlo inzichtelijk door 

staafdiagrammen te creëren waarin de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven (o.a. 

pacht/huur, arbeidslonen en hout) worden afgebeeld uit de periode 1850-1930.   

 

Na het archiefonderzoek heb ik een kaartstudie uitgevoerd over de Rosendaelse gronden. De 

erfenisverdelingen,versnippering en mutaties van Rosendael, en het grondbezit daarbuiten, 

heb ik op verschillende kaarten ingetekend middels het softwareprogramma Geographical 

Information Systems (GIS). Om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen was een kaartstudie 

benodigd om de precieze landschappelijke lijnen te traceren waar mutaties van grond 

optraden, bijvoorbeeld bij een erfenisverdeling of grondverkoop. Het landschap is namelijk 

voortdurend onderhevig aan verandering waardoor de historische landschappelijke lijnen en 

patronen geleidelijk vervaagden. De precieze looplijnen van erfenisverdelingen en/of 

grondverkopen zijn op kaarten ingetekend die ongeveer uit hetzelfde jaar dateren als het jaar 

waarin de betreffende erfenisverdeling en/of grondverkopen plaatsvonden. De verkoop van 

bijvoorbeeld het Planken Wambuis (1934) en de Imbosch (1938) heb ik beide ingetekend op 

een historische bonnekaart uit 1940. Na de kaartstudie heb ik een veldinventarisatie uitgevoerd 

om te zoeken naar (mogelijke) fysiek zichtbare verschillen in het beheer op Rosendael. 

Staatsbosbeheer hanteert mogelijk een andere bosbeheer dan Stichting Geldersch Landschap 

en Kasteelen.  
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Tot slot heb ik een vergelijkingsmethode (casestudy) uitgevoerd waarbij de situatie van 

Rosendael in de twintigste eeuw heb vergeleken met vijf andere, vergelijkbare landgoederen in 

Nederland. Aansluitend heb ik de Britse behoud- en beschermingsmethode van landgoederen, 

landhuizen en kastelen vergeleken met de wijze waarop in Nederland en Gelderland de 

versnippering van grootgrondbezit werd tegengegaan.  

 

Bronnen 

Het huisarchief van Rosendael leverde de belangrijkste primaire bronnen voor mijn casus. 

Sinds januari 2016 is het mogelijk dit huisarchief te raadplegen op het Gelders Archief te 

Arnhem, waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt.  

 

Voor mij waren enkele ‘memories van successie’  van de laatste particuliere eigenaren van 

cruciaal belang om inzicht te krijgen in de erfenisverdeling van de Rosendaelse gronden tijdens 

de twintigste eeuw. In een memorie van successie van een overledene staat het overzicht van 

baten en lasten dat de overledene nalaat voor haar/zijn erfgenamen en welke som 

successiebelasting over die erfenis betaald moet worden. In bijvoorbeeld de memorie van 

successie van Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932) uit 1932 staat de verdeling 

van de Rosendaelse onroerende goederen per erfgenaam keurig opgesteld. Bovendien staan 

achter deze onroerende goederen de kadastrale gegevens die informatie verschaffen over de 

ligging en omvang van (voormalige) Rosendaelse gronden en percelen. Deze kadastrale 

gegevens waren voor mij bruikbaar om de uitgebreide kaartstudie te verrichten. Voor deze 

kaartstudie heb ik diverse historische topografische bonnekaarten geraadpleegd en vergeleken 

met kadastrale hulp- en veldwerkkaarten die beschikbaar zijn, via de ‘kadasterviewer’ van de 

officiële website van het Kadaster. Mijn doel was de exacte ligging en omvang van de 

versnipperde Rosendaelse gronden te vinden en deze vervolgens in te tekenen op kaart. 

Eveneens heb ik op de website van Kadaster diverse kadastrale leggers (Oorspronkelijke 

Aanwijzende Tafels, OAT’s) geraadpleegd om te kunnen achterhalen welke Rosendaelse 

gronden aan welke particulier of organisatie (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten etc.) 

verkocht werd. Net als de kadastrale leggers boden diverse ‘akten van verkopen’, uit het 

huisarchief van Rosendael, inzicht in de fysieke verkoop van Rosendaelse gronden.  

 

Voor de beheer- en exploitatiereconstructie (verdeeld over de hoofdstukken 3 en 4) heb ik 

archiefmateriaal gebruikt die informatie geeft over de inkomsten en uitgaven van Rosendael 

tijdens de twintigste eeuw. Waaronder kasboeken met houtopbrengstcijfers, parkinkomsten en 

-uitgaven, personeelskosten en een grondbelastingoverzicht. Vanwege het feit dat sinds 1902 

geen consequente archiefvorming heeft plaatsgevonden is veel relevant archiefmateriaal 

slechts gefragmenteerd beschikbaar. Kasboeken of jaarstukken met bijvoorbeeld de 

houtverkoopcijfers zijn relatief consequent bijgehouden vanaf ±1900 tot en met de aanvang 

van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Na die periode zijn er weinig relevante 

archiefstukken bewaard gebleven met betrekking tot beheer en exploitatie. Enkele 

jaarstukken/overzichten met bezittingen en inkomsten en uitgaven van Willem Frederik Torck 

baron van Pallandt (1892-1977) bieden nog relevante informatie. Echter, is het ontbrekende 

aantal jaarstukken (perioden 1955-1957 en 1966-1968 en 1971-1977) veelzeggend. De periode na 

1977, waarin het resterende Rosendael in handen kwam van Stichting Het Geldersch 

Landschap, heb ik archiefstukken van de huidige stichting Geldersch Landschap en Kasteelen 
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geraadpleegd. Voornamelijk archiefstukken met betrekking tot de restauratie van het park en 

kasteel uit de jaren 1980. Om inzicht te krijgen in het leven en gebeurtenissen op Rosendael 

tijdens de twintigste eeuw heb ik diverse historische krantenartikelen geraadpleegd via de 

website van Delpher. Onder meer het interview met Willem Frederik Torck baron van Pallandt 

(1892-1977) aan de Telegraaf - een jaar voor zijn overlijden - was een aangename vondst. In het 

interview geeft hij beknopt inzage over zijn leven op Rosendael dat na de Tweede 

Wereldoorlog drastisch veranderd was. 
 

Tot slot de casestudy: ‘Rosendael in vergelijking met andere heerlijkheden in Oost-Nederland’. 

Over ieder landgoed (Klarenbeek, Middachten, Ruurlo, Twickel en Vilsteren) heb ik diverse 

literatuur, en waar mogelijk de officiële website geraadpleegd. Daarnaast heb ik enkele 

interviews met huidige en/of voormalige bewoners bestudeerd en geanalyseerd. Voor de 

vergelijking tussen de Britse behoud- en beschermingsmethode van landgoederen, landhuizen 

en kastelen met de Nederlandse was ik genoodzaakt Britse literatuur te raadplegen waarin dit 

thema behandeld wordt. Voor deze vergelijking was de titel van Peter Mandler (1997) de 

belangrijkste studie.78 

                                                           
78

 Mandler, The fall and rise (1997).  
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1.6 Opbouw van de scriptie 

 

In het eerste hoofdstuk geef ik een overzicht van de bestaande literatuur over Rosendael en de 

onderzoeksthema’s van mijn casus. Het onderzoek heb ik vervolgens afgebakend, waarna de 

centrale probleemstelling, hoofd- en deelvragen volgen, de onderzoeksmethoden en tot slot 

welke bronnen ik voor de onderzoeksmethoden gebruikt heb. Het tweede hoofdstuk heeft een 

theoretisch karakter, waarin de landschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van 

Rosendael wordt geschetst, vanaf de ontstaansgeschiedenis tot en met de twintigste eeuw. In 

de laatste paragraaf van het tweede hoofdstuk volgt een theoretisch gedeelte waarin ik de 

maatschappelijke veranderingen en gebeurtenissen, vanaf eind negentiende eeuw tot in de 

loop van de twintigste eeuw, heb uiteengezet die invloed hadden op de politieke, economische 

en sociaal-culturele status van grootgrondbezitters in Nederland en andere West-Europese 

landen.  

 

In het derde hoofdstuk geef ik bij aanvang een overzicht welke onroerende goederen 

daadwerkelijk tot Rosendael behoorden in 1902. Daarna volgt een beheer- en 

exploitatiereconstructie van Rosendael (1902-1932) waarmee ik inzicht wilde genereren in 

welke hoedanigheid Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932) de rentabiliteit kon 

behouden in deze doorgaans voor landgoed- en/of buitenplaatseigenaren moeilijke tijden. In 

het vierde hoofdstuk pak ik de rentabiliteitsontwikkeling van Rosendael op vanaf het jaar 

waarin Frederik Jacob Willem overleed (1932), Rosendael onder zijn erfgenamen verdeeld werd 

en wat de bijkomende gevolgen waren voor het landgoed. Beide hoofdstukken zijn 

voornamelijk uitwerkingen van archiefonderzoek die ik uitgevoerd heb in het huisarchief van 

Rosendael (0525). In het vijfde hoofdstuk spits ik toe op de recente(re) ontwikkelingen op 

Rosendael tot en met de huidige situatie (1977-2017), en licht ik onder meer de restauratie van 

het kasteel en park toe, net als de huidige beheersituatie van het inmiddels versnipperde 

landgoed. Daarna volgt mijn casestudy, waarin ik het versnipperingproces van Rosendael, 

tijdens de twintigste eeuw, heb vergeleken met andere, vergelijkbare landgoederen in Oost-

Nederland, evenals de ontwikkelingen van landgoederen in Groot-Brittannië. Tot slot volgt in 

het laatste hoofdstuk de slotbeschouwing en sluit ik het onderzoek af met de literatuurlijst en 

overige gebruikte bronnen.   
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Hoofdstuk 2: Landschappelijke en maatschappelijke context 

landgoed Rosendael 
 

De opeenvolgende eigenaren van de voormalige hoge vrije heerlijkheid Rosendael hebben allen 

een bijdrage geleverd aan het buitenplaatsenlandschap, dat een belangrijk onderdeel vormt 

van de landgoederenzone op de Veluwezoom: Gelders Arcadië. Landgoedeigenaren moesten 

met de tijd mee, waardoor de exploitatie van het landgoed wisselde en om die reden (mede) 

bepalend waren voor het uiterlijk van dit cultuurlandschap in Oost-Nederland. De gehele 

ontwikkeling vanaf de stichting van het kasteel tot en met de huidige  landschapskenmerken  

- die Rosendael tot een landgoed maken - worden belicht. Aansluitend wordt de moeilijke 

periode (1880-1950) voor de adellijke landgoedeigenaren/grootgrondbezitters in West-Europa 

behandeld, de gevolgen voor de exploitatie van landgoederen en de opkomst van de 

erfgoedzorg voor landgoederen en buitenplaatsen. Dit hoofdstuk schets een landschappelijke 

en maatschappelijke context voor landgoed Rosendael.  

 

2.1 Eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Rosendael 

Kasteel Rosendael is mogelijk rond het jaar 1300 gesticht. De eerste persoon waarvan bekend is 

dat hij op het kasteel verbleef was Graaf Reinald I van Gelre (1314). Later zouden enkele graven 

en hertogen van Gelre het kasteel betrekken en vervolgens kwam Rosendael in bezit van 

diverse adellijke Gelderse families: Van Scherpenzeel, Van Dorth, Van Arnhem, Torck en Van 

Pallandt.79 Evenals de wisselingen van eigenaren onderging het kasteel diverse metamorfosen 

(Figuur 2.1).80 Deze huidige toren of donjon herinnert aan de periode dat het kasteel nog een 

verdedigingsfunctie had en geheel door water werd omsloten. Deze donjon is een van de 

grootste exemplaren in Nederland. Het omliggende park van Rosendael werd begin achttiende 

eeuw gevormd en waarvan de hoofdlijnen tegenwoordig nog herkenbaar zijn.  

In de achttiende eeuw werd het totale grondbezit van Rosendael uitgebreid naar ruim 10.000 

hectare. Vanaf 1834 zou Rosendael permanent bewoond gaan worden. Vóór die tijd was het 

slechts een zomerverblijf. De laatste familie die Rosendael in particulier bezit had was de 

familie Van Pallandt. Het geslacht Van Pallandt is oorspronkelijk afkomstig uit het voormalige 

hertogdom Gulik (Duitsland).81 Het geslacht gaat terug tot maar liefst 1312 en behoort tot een 

van de oudste adellijke geslachten. Er bestonden verschillende vertakkingen (Van Aylva van 

Pallandt, Keppel, Rosendael, Hagen, Waardenburg en Neerrijnen, Westervoort en Walfort), die  

voornamelijk in Gelderland woonachtig waren. In de negentiende eeuw was de familie zeer 

vermogend en leverde tot de Eerste Wereldoorlog verschillende ministers en parlementslieden 

en prijkten diverse familieleden op de provinciale lijsten van hoogstaangeslagenen.82 De naam 

Van Pallandt werd op Rosendael geïntroduceerd door het huwelijk tussen Ada Catharina 

barones Torck (1835-1902) en Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899) in 1854. 

                                                           
79

 Bierens de Haan, J.C., Doesburg, J. van., Gietman, C., Jas, J., Keunen, L., Keverling Buisman, F., Meierink B.O., 
Storms-Smeets, E., Vogelzang, F., Kastelen in Gelderland, (Utrecht, 2013), 442. 
80

 Archief Geldersch Landschap en Kasteelen (AGLK), onderzoek naar Rosendael periode 1991-2000. 
81

 Storms-Smeets, E., ‘The transfer and transformation of a Dutch landed estate, 1880-1950. From elite to public 
landscapes: the case of Klarenbeek estate, Arnhem’, in: Virtus. Journal of nobility studies, vol. 23, (Arnhem, 2016), 
148.  
82

 Moes, J., Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in 
Nederland 1848-1914, (Hilversum, 2012), 137. 
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Reinhard Johan Christiaan reikte, mede door zijn huwelijk met de zeer welgestelde Ada 

Catharina, tot een derde plaats op de Gelderse lijst van 155 hoogst aangeslagenen in 1886.83 

Door het huwelijk zou landgoed Keppel (gemeente Hummelo en Keppel) later aan het totale 

grondbezit worden toegevoegd. Het echtpaar overleed in respectievelijk 1899 en 1902 waarna 

het landgoed overging naar hun tweede zoon: Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-

1932). Na zijn overlijden kwam Rosendael in bezit van diens derde zoon Willem Frederik Torck 

baron van Pallandt (1892-1977). In 1977 droeg hij Rosendael in legaat af aan Stichting Het 

Geldersch Landschap. Dit betekende het einde van Rosendael in particulier bezit. 
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 Bierens de Haan, J.C., Rosendael, Groen hemeltjen op aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579, (Zutphen, 
1994), 227. Reinhard Johan Christiaan betaalde in 1886 ƒ 4.308,- aan grond- en personele belasting. Willem baron 
van Heeckeren van Kell (1815-1914) stond op een tweede plaats met ƒ 4.935,-. Jacobus baron van der Feltz (1825-1904) 
betaalde het hoogste bedrag in Gelderland: ƒ 5.433,-. Nederlandsche Staatscourant, (1886),  ‘De Gedeputeerde Staten 
van der provincie Gelderland’, in: Nederlandsche Staatcourant, 3 mei 1886. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/pallandt+lijst+155 Geraadpleegd op januari 2016. 

Figuur 2.1 De levensfasen van Kasteel Rosendael, bron: Archief 
Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (AGLK), onderzoek naar 
Rosendael periode 1991-2000. 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/pallandt+lijst+155
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2.2 Het fysisch-geografisch landschap 

Rosendael behoort tot de landgoederenzone van de Veluwezoom. Deze strook loopt van 

Wageningen tot aan Dieren en was populair onder de landelijke elite of de adel en later de 

nieuwe adel of nieuwe rijken. Maar liefst 107 landgoederen en buitenplaatsen werden in die 

streek gesticht. Van der Wijck beschouwt dit gebied tot ‘een der belangrijkste 

buitenplaatslandschappen’ van Nederland.84 Sinds 2007 staat deze streek bekend als het 

Gelders Arcadië.   

 

Gedurende de voorlaatste IJstijd (Het Saalien, circa 200.000-130.000 v. Chr.) rukten 

landijsmassa’s massaal op vanuit Scandinavië tot aan Midden-Nederland. De ijsmassa’s 

zorgden voor opstuwing van het landschap tot hoogten van maar liefst 100 meter boven NAP. 

De rivieren (Rijn, Maas en Waal) werden gedwongen van de stuwwallen af te stromen richting 

het westen. Daardoor werd, met name bij Arnhem, een scherpe overgang in reliëf gecreëerd. 

Het gevolg was het ontstaan van een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. De scherpe 

afwisselingen in het landschap zaten niet alleen in het reliëf, maar ook in de bodem 

(droog/nat, arm/rijk). Tijdens de laatste IJstijd (Het Saalien, circa 75.000-10.000 v. Chr.) 

ontstonden er dalen in de stuwwallen wegens het wegstromen van onder andere 

sneeuwsmeltwater. Bij de vorming van deze erosiedalen werd veel vrijgekomen materiaal 

afgezet en werden zandwaaiers of puinkegels gecreëerd. Op deze puinkegels werden 

nederzettingen gesticht waaronder Velp, Rheden en Ellecom. De randen van deze puinkegels 

waren geschikt voor het stichten van boerderijen vanwege de scherpe overgangen van hoog 

naar laag en droog naar nat. Ideaal voor de afwisseling van weiland naar bouwland, waar vele 

landgoedeigenaren in die streek van profiteerden.85  

 

Locatiekeuze kasteel Rosendael 

Kasteel Rosendael werd gesticht in de overgangszone tussen het hogere Veluweplateau en het 

lagere IJsseldal, maar heeft een afwijkende ligging ten opzichte van de omliggende 

landgoederen (Kaart 2.1). Het omliggende landschap van Rosendael, voornamelijk richting het 

noorden, mist de diversiteit aan landschappen en bestaat voornamelijk uit woeste grond, 

waardoor de landbouwmogelijkheden beperkt waren. Grote landgoederen als Biljoen en 

Middachten liggen iets zuidelijker en beschikken beide over ´hoge´ en ´lage´ gronden, waarbij 

de hogere zandgronden - richting de Veluwezoom - geschikt waren voor akker- en bosbouw en 

de lagere uiterwaarden geschikt waren voor hooi-, gras- en weilanden.86 Vanwege de 

afwisseling in landschappen en reliëfverschillen was de Veluwezoom in militair opzicht een 

strategische plek voor het stichten van kastelen. Dit geschiede in de middeleeuwen en de 

zestiende eeuw. Voornamelijk op terreinen met de aanwezigheid van water dat het 

omgrachten van kastelen mogelijk maakte ter verdediging tegen eventuele indringers. 

Daarnaast werden vele kastelen gesticht op plekken die slecht begaanbaar waren voornamelijk 

tussen de moerassige uiterwaarden en het reliëf van de Veluwezoom in lagen.87 Rosendael 

werd echter op een lager gelegen punt, tussen de beboste hellingen in, gesticht waar mogelijk 

                                                           
84

 Wijck, H.W.M. van der, Atlas Gelderse buitenplaatsen. De Veluwe, (Alphen aan den Rijn, 1988), 27. 
85

 Storms-Smeets, E., ‘Gelders Arcadië. Landgoederen en buitenplaatsen’, in: Storms-Smeets, E., (eindred.), Gelders 
Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap, (Utrecht, 2011), 18-19. 
86

 Paquay, V., ‘Landgoed Middachten. Een terreinexploitatie in het verleden‘, in: Hoekstra, T., (eindred.), 
Middachten. Huis en heerlijkheid, (Utrecht, 2002), 107. 
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 Storms-Smeets, Gelders Arcadië (2011), 33.  
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een hoger punt in het landschap veiliger was geweest. De ligging van Rosendael bleek 

desondanks een ideale uitvalsbasis voor het uitoefenen van de jacht, net als de aanwezigheid 

van water cruciaal was. De beschikking over water (hoog grondwater, kwelwater en 

aangevoerd beekwater) was niet alleen belangrijk voor de verdediging maar ook voor het 

creëren van visvijvers en stuwwater ten behoeve van watermolen(s).88 Vanaf de zeventiende 

eeuw werd het water bruikbaar ter verfraaiing van het landschap, daarover meer in de 

volgende paragraaf (2.3).89  

 

In de zeventiende eeuw verloren de kastelen hun militaire functie en werden ze omgebouwd 

tot de huidige buitenplaatsen met een recreatief karakter. Naast het recreatieve motief was het 

creëren van landgoederen en buitenplaatsen een goede belegging vanwege de vele 

exploitatiemogelijkheden (landbouw, veeteelt en hout), de jacht en het tonen van rijkdom. In 

de achttiende, negentiende en twintigste eeuw nam het aantal landgoederen en buitenplaatsen 

op de Veluwezoom toe. De Veluwezoom kwam in trek bij de ‘nieuwe rijken’  (advocaten, 

ondernemers en architecten).90 Zij zagen in de Veluwezoom een ideaal gebied voor het 

stichten van een weekend- of zomerverblijf en gold de nabijheid van de stad Arnhem als 

belangrijk voordeel.  

 

                                                           
88

 In Rosendael hebben zeven watermolens gestaan tussen 1536 en 1944. De laatst overgebleven watermolen werd 
verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Storms-Smeets, Gelders Arcadië (2011), 33. 
89

 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 12.  
90

 Storms-Smeets, Gelders Arcadië (2011), 34-35.  
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Kaart 2.1 Landgoederen en buitenplaatsen in Gelders Arcadië, bron: Storms-Smeets, E., (eindred.), Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap, 
(Utrecht, 2011), 20.  
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2.3 Het park van Rosendael  

De eigenaren van Rosendael hebben in het verleden meermaals hun stempel op het landgoed 

gedrukt, voornamelijk op het park. Voorlaatste eigenaar Frederik Jacob Willem baron van 

Pallandt (1860-1932) had nog invloed vanwege de aanleg van de Rozentuin in 1904. Johan Carel 

Bierens de Haan noemt het park van Rosendael als één van de belangrijkste landschappelijke 

parken van Nederland.91 Hieronder volgt een korte reconstructie van de metamorfosen die de 

tuin en het park ondergingen.  

 

Het park van Rosendael maakte qua diversiteit in tuinstijlen een wisselende ontwikkeling 

door. Eigenaar Johan (Jan) van Arnhem (1636-1716), sinds 1667 heer van Rosendael, ‘hield van 

tuinieren’ en bracht belangrijke wijzigingen aan in de inmiddels ouderwetse tuin.92 Hij werd 

verantwoordelijk voor de komst van de Frans classicistische tuinstijl (geometrische vormen)  

door een aantal aparte tuinen aan te leggen die door lanen werden gescheiden. Samen met de 

vijvers vormden ze een halve maan rondom het huis.93 Het van nature stromende water 

(vanwege hoogteverschillen), die voor structurele waterdruk zorgde, kwam Van Arnhem goed 

van pas voor de aanleg van diverse waterwerken (fonteinen en cascaden). Deze vormden 

uiteindelijk de ‘glorie van Rosendael’.94 Vele reisbeschrijvingen uit het tijdperk ‘Van Arnhem’ 

gingen voornamelijk over de schoonheid van het park.95 Volgens Oldenburger-Ebbers 

kenmerkt deze tuinstijl zich door assen van symmetrie en een uitgestrekte openheid (lange 

zichtassen) die over lijkt te gaan met het omliggende landschap. De buitenplaats vormt het 

middelpunt. Kenmerkende elementen zijn: lanen, colonnaden, boomgaarden, doolhoven, 

sterrenbossen, fonteinen, schelpengrotten, tuinbeelden, moestuinen en  oranjerieën.96 Bijna al 

deze kenmerken waren (en zijn nog steeds) aanwezig in het park van Rosendael.  

 

Erfopvolger Lubbert Adolf Torck (1687-1758) hield zich eveneens intensief bezig met de 

inrichting van het park waar tegenwoordig nog monumenten en contouren in het park 

herinneren aan die periode. Lubbert Adolf Torck schakelde daarvoor hulp in van de Franse 

graveur en ontwerper Daniel Marot (1661-1752). Marot was onder toenmalig stadhouder 

Willem III van Oranje in dienst en had invloed op de ontwerpen van Slot Zeist, Het Loo en de 

Voorst.97 Hij was verantwoordelijk voor de komst van diverse verfraaiingen waaronder de 

Bedriegertjes, de Schelpengalerij, de Theekoepel, grotten en cascades in het park van 

Rosendael.  

 

J.T.P. Bijhouwer schrijft in Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen (1942) over achttiende 

eeuwse, Italiaanse ’kunstigheden’ die het park Rosendael rijk is:  

 

‘Rozendaal, dat zich met zijn weiden, bosschen en vijvers slingert in ‘’t dal van de beken, blijft een 

bezoek waard’. Het park van Rozendaal bevat kunstigheden waar de 18
e
 eeuw zoo verzot op was: de 
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 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 220.   
92

 Tonkelaar, E. den, 'Ieder roose had sijn prikkelende dooren. Een geschiedenis van het beheer van Kasteel 
Rosendael’, in: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 22, nr. 2, (Arnhem, 2002), 194. 
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 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 56-57.   
94

 Ibidem, 57. 
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 Den Tonkelaar, Geschiedenis beheer Rosendael (2002), 195.  
96

 Oldenburger-Ebbers, C.S en Backer, A.M., (eindred.), Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, 
(Rotterdam, 1995), 31-32.  
97

 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 151.   
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Bedriegertjes, de watervallen met de tritonen, de schelpengrotten met hun cascade, daarnaast de oude 

tuinkoepel, die door Daniël Marot is ontworpen’.
98 

 

Mogelijk was Marot eveneens betrokken bij een ontwerp uit circa 1722 dat volgens Bierens de 

Haan kan worden toegewezen aan Marot. Hoewel Marot pas vanaf 1723 (tot 1732) officieel voor 

Torck werkzaam was (Kaart 2.2).99 Het is ook niet zeker of dit ontwerp daadwerkelijk werd 

uitgevoerd. In het park heeft de classicistische tuinstijl van Jan van Arnhem en Daniel Marot 

nog lang stand gehouden. Pas in de periode onder Reinhard Jan Chistiaan Torck (1775-1810) en 

diens echtgenote Gooswine Geurdina van Neukirchen Nyvenheim (1780-1830) werden 

‘natuurlijke’ elementen aan het park of tuin toegevoegd met boomgroepen (waaronder het 

‘Engelsche bos’), struiken en grasvelden.100 Deze kenmerken tonen verwantschap met de 

Vroege landschapstijl (ca 1750-1815) in Nederland. Deze stijl kenmerkt zich, zo schrijf 

Oldenburger-Ebbers, door kleinschaligheid en beslotenheid, waarin de symmetrische 

structuren geleidelijk werden vervangen door kronkelpaadjes en overige onregelmatige 

structuren. 101 Overige kenmerken zijn hakhoutbosjes, opgeworpen heuvels, hekwerken en 

Chinese bouwwerken.102   

 

Assueer Lubbert Adolf Torck (1806-1842) was verantwoordelijk voor de transformatie naar de 

Late landschapstijl (circa 1815-1870) in het park. Deze stijl kenmerkt zich door de afwisseling 

van open en gesloten en licht en donker, grote vijvers, hoogteverschillen, solitaire en exotische 

bomen.103 Deze aanleg zou de meest ingrijpende zijn sinds de geometrische aanleg uit de 

zeventiende eeuw van Van Arnhem.104 De transformatie werd uitgevoerd door een van de 

bekendste architecten en ontwerpers van die tijd: J.D. Zocher jr. (1791-1870).105 Het 

parkontwerp uit 1836 geeft een mooi perspectief die (deels) consequent werd uitgevoerd 

(Kaart 2.3). De zes geometrische visvijvers werden vergraven tot drie vijvers met glooiende 

oevers en de aanleg van grote grasvlaktes werden volgens het tuinontwerp uitgevoerd. Van der 

Wijck vindt het doorsteken van de vijvers echter een minpunt en noemt het ‘gebrek aan 

visie’.106 De glooiende wandelpaden werden minder glooiend gemaakt dan het geschetste 

tuinontwerp. In 1838 werd de aanleg voltooid.  
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 Bijhouwer, J.T.P., Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, (Amsterdam, 1943), 105. 
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 Ibidem, 150-151. 
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101

 Oldenburger-Ebbers en Backer, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (1995), 38 
102

 Ibidem, 40. 
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 Ibidem, 44. 
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 Ibidem, 220.   
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 Wijck H.W.M. van der, De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, (Alphen 
aan den Rijn, 1974), 239. 
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Kaart 2.2:  ‘Anoniem, kaart van de tuinaanleg van Rosendael, waarschijnlijk een ontwerp’,  
Maker: D. Marot(?), circa 1722, bron: Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 150. 

Kaart 2.3: ‘Park behorende bij het huis 
Rosendaal’, Maker: J.D. Zocher, 1836. Gelders 
Archief (GA) bron: 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 
2848, park behorende bij het huis Rosendaal, maker: 
J.D. Zocher jr., 1836. 

Kaart 2.4: ‘Ontwerp voor de reorganisatie 
van de Koningsberg en de verkaveling in 
percelen langs de Rozendaalselaan tot de 
Ringallee’,  Maker: D. Wattez, circa 1874, 
bron: Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd 
(1994), 237. 
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Tuinarchitect Dirk Wattez (1833-1906) bracht onder Reinhard Johan Christiaan baron van 

Pallandt (1826-1899) en Ada Catharina Torck (1835-1902) enkele aanpassingen toe aan het park 

die nog steeds zichtbaar zijn, zoals bloemperken verspreid over de gazons en enkele exotische 

flora waaronder de in 1866 geplante Zuilcypres.107  

 

Tot slot maakte Wattez in 1874 een reorganisatieplan van de Koningsberg, dat in 1874-1876 

(deels) werd uitgevoerd (Kaart 2.4).108 In 2016  werd dit reorganisatieplan opnieuw uitgevoerd, 

ditmaal onder leiding van de Geldersch Landschap en Kasteelen. De hoofdlaan en een 

diagonale laan zijn zichtbaarder geworden evenals de bestaande wandelpaden, het centrale 

punt van de Koningsberg vormt het focuspunt en er zijn ‘uitnodigende entrees’ (Figuur 2.2).   

 

 

 

 

                                                           
107

 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 235.   
108

 Ibidem, 237.   

Figuur 2.2: Koningsberg te Rozendaal, bron: Website de Gelderlander www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-
o/rheden/herstel-bos-bij-kasteel-rosendael-naar-vroegere-status-1.4857319 Geraadpleegd op 8 juli 2016. 
 

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/rheden/herstel-bos-bij-kasteel-rosendael-naar-vroegere-status-1.4857319
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/rheden/herstel-bos-bij-kasteel-rosendael-naar-vroegere-status-1.4857319
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2.4 Het omliggende landschap van Rosendael 

De samenhang of ensemblewaarde van een landgoed vormt de kernkwaliteit dat dit typische 

cultuurlandschap zo bijzonder maakt. Deze samenhang/ensemble bestaat uit een mix van 

lanenstelsels, jachtwegen, sprengenbeken, schaapsdriften, wildwallen, landbouwgronden, 

(productie) bossen en verre zichtlijnen.109 Hoe zit het met de samenhang van landschappelijke 

kenmerken en kwaliteiten van Rosendael? De blikvangers van Rosendael zijn natuurlijk het 

kasteel en het park inclusief de vele waterpartijen, bijzondere monumenten en flora. Het 

landgoed reikte echter veel verder en had een omtrek van bijna vijf kilometer. Toen Rosendael 

in 1932 werd opengesteld voor publiek werd de grootsheid van het landgoed door een bezoeker 

beschreven:  

 

‘Velen zullen gedwaald hebben over de golvende heide en de glinsterende zandverstuivingen, die als 

lichte vlekken, de eentonigheid der heidevlakken verbreken. En na uren achtereen door dit 

wonderschoone gebied te zijn voortgegaan, hebben zij wellicht de eenzame gehuchten Terlet en 

Imbosch bereikt, die ongeveer halverwege Apeldoorn als groene vlekken in de wei liggen … zoo ver 

liggen deze brokken ongerepte natuurschoon van het oude kasteel verwijderd’.
110 

 

Bos en heide  

Buiten het kasteel en het dorp Rozendaal kende het landgoed, tot ver in de twintigste eeuw, 

drie gehuchten waar mensen woonden en in dienst van de kasteelheer werkten op het 

nabijgelegen land: de Imbosch, het Plagdel en Terlet (Kaart 2.5). Deze gehuchten waren tot 

ver in de achttiende eeuw nog omringd door enkel heide- en zandgrond. Deze woeste grond 

werd gebruikt voor begrazing (door schapen) en het verzamelen van brandstof en honing. 

Inkomsten werden gegenereerd uit schapenwol en het verpachten van schaapsdriften, waarvan 

er enkele door de heide van Rosendael liepen. Ze werden door een herder gebruikt om schapen 

van de boerderij naar de heide te leiden.111  Schaapsdriften werden verpacht aan boeren of 

andere landgoedeigenaren die hun schapen wilden laten grazen op een terrein waar de 

schaapsdrift naartoe leidde. Het Hessengat - gelegen in de Terletse Heide - herinnert aan deze 

geschiedenis (Figuur 2.3)112 In 1862 kocht landgoed Biljoen eigenaar Johan Frederik Willem 

Carel baron van Hardenbroek (1807-1871) het  ‘het recht van schapen drenken’ om zijn schapen 

te kunnen laten drinken in het Hessengat.  

 

In 1764 begon Assueer Jan Torck (1733-1793) met grondontginningen door middel van 

dennenaanplant (35 ha) op de Imbosch. Het aanleggen van bos genereerde kapitaal en 

bestreed stuifzandbestrijding.113 In 1806 was 16% van Rosendael bebost. In 1832 was dit 

percentage bijna verdubbeld naar 30%. Het Koninklijk Besluit van Koning Willem I (1837) 
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110

 De Grondwet, (1932),  ‘Rozendaal bij Arnhem. Een gemeente onder familie-regeering’, in: De Grondwet, 2 mei 
1932. Beschikbaar op: www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=imbosch+rosendael Geraadpleegd op 27 september 
2016. 
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 Storms-Smeets, E., ‘The transfer and transformation of a Dutch landed estate, 1880-1950. From elite to public 
landscapes: the case of Klarenbeek estate, Arnhem’, in: Virtus. Journal of nobility studies, vol. 23, (Arnhem, 2016), 
149-150. 
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 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 2082, verdrag tussen Johan F.W.C. van Hardenbroek van Biljoen en Ada C. van 
Pallandt-Torck betreffende de onderlinge overdracht van de schaapsdriften van het landgoed Biljoen c.a. en het recht 
van schapen drenken in het Hessengat in het Terletseveld onder Rozendaal, 1862. 
113

 Cruyningen, P.J. van, ‘Landgoederen, landbouw en landschap in de Noord-westelijke Achterhoek, 1825-1950’, in: 
Gerding, M.A.W., (eindred.), Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte, (Groningen/Wageningen, 2003), 103. 
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bracht de ontginning van woeste grond in Nederland verder op gang. Gemeenschappelijke 

gronden werden voortaan belast waardoor het voor gemeenten aantrekkelijk werd nutteloze, 

woeste grond te verkopen aan particulieren. De gemeente Arnhem bijvoorbeeld verkocht 

destijds veel grond aan de lokale, adellijke landgoedeigenaren en grootgrondbezitters als Van 

Pallandt, Brantsen en Van Heeckeren van Enghuizen.114 Zij waren vervolgens verantwoordelijk 

voor de omslag in uiterlijk van het landschap in en rondom Arnhem. Het Koninklijk Besluit 

kreeg in 1840 een vernieuwde regeling dat ontgonnen gebieden geen tien, maar twintig jaar 

belastingvrijstelling kreeg. De nationale regering hoopte zodanig de landelijke ontginningen 

en indirect de economie een extra boost te geven.115 

 

In 1851-1852 liet het echtpaar Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899) en Ada 

Catharina Torck (1835-1902) 200.000 dennen en eiken aanplanten bij het Plagdel en op de 

Breedenberg. Twintig jaar later werd op dezelfde Breedenberg een zestien hectare groot 

beuken-, eiken-, en berkenbos vervangen door een nieuw eiken akkermaalsbos wegens de 

verslechterde toestand van het bos. Dit bos werd in zes gelijke vlakken aangelegd en werden 

gesplitst door beukenlanen.116 

 

 

 

Een archiefstuk met ‘betrekking op het beheer der goederen’ uit 1916, biedt inzicht in de 

verschillende soorten landgebruik op Rosendael (Tabel 2.1).117 Rosendael was in 1916 

grotendeels bedekt met bos, met maar liefst 58%, waarvan 42,6% dennenbos (Tabel 2.1).118 Het 

overige bos bestond uit opgaand bos en hakhout dat brandhout en eikenschors opleverde die 

beide goed in de markt lagen.119 Begin twintigste eeuw was de vraag naar schapenwol namelijk 

sterk afgenomen waardoor woeste grond nog minder inkomsten genereerde dan voorheen.120   
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 Kroef, R. van der, Velp en zijn geërfden. De geschiedenis van de gemeyne gronden, (Bedum, 1993), 66. 
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117

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755, register houdende afschriften van pacht- en huurcontracten en andere 
stukken betreffende het beheer der goederen, 1908-1946.  
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 Van Cruyningen, Landgoederen in de Noord-westelijke Achterhoek (2003), 103. 
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 Kerkkamp, H., Rozendaal een heerlijkheid, (Rheden/Rozendaal, 1966), 123. 

Type landgebruik Rosendael (1916) Percentage (%) 

‘Dennen’ (951 ha) 42,6 % 

‘Heide, zand, wegen en gebouwen’ (749 ha) 33,5 % 

‘Hakhout’ (192 ha) 8,6 % 

‘Opg. boomen’ (151 ha) 6,8 % 

‘Bouwland’ (108 ha) 4,8 % 

‘Omgeving kasteel’ (71 ha) 3,2 % 

‘Tuin’ (12 ha) 0,5 % 

                                                                                                                  Totaal 100 % 

Tabel 2.1: Type landgebruik landgoed Rosendael (2234 hectare groot) in 1916, bron: Gelders Archief (GA), 0525, 
Huis Rosendael, inv. nr. 1755, register houdende afschriften van pacht- en huurcontracten en andere stukken betreffende 
het beheer der goederen, 1908-1946. 
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Volgens Van Cruyningen is de invloed van de landgoedeigenaar op het landschap zichtbaar 

aan de bosopstelling. Het bos rondom het landhuis/kasteel bestond en bestaat uit hakhout en 

opgaande bomen die in schoonheid hoger werden gewaardeerd. Verder van de buitenplaats af 

liggen de dennenbossen. Van Cruyningen is van mening dat het hebben van een goed 

jachtgebied en een fraai landschap rondom de buitenplaats  zwaarder woog voor 

landgoedeigenaren dan het economische motief. Op Rosendael waren mogelijk beide 

motieven net zo belangrijk omdat Rosendael nauwelijks over goede landbouwgrond beschikte. 

Op de kaart uit 1920 is de typische bosopstelling redelijk zichtbaar van Rosendael (Kaart 2.5). 

De lichtgroene kleur staat voor het opgaand bos, hakhout en overig loofbos/gemengd bos en 

de donkergroene kleur betreft dennenbos dat zichtbaar verder van het kasteel en park af ligt.  

 

Vanaf 1832 tot het heden heeft de landbouw nauwelijks een rol gespeeld op het landgoed. In 

1832 lag het  percentage ‘bouwland’ op 2 á 3% en was in 1916 licht gestegen naar 4,8%. Bij de 

gehuchten (de Imbosch, het Plagdel en Terlet) werd tot ver in de twintigste eeuw landbouw 

bedreven op kleine schaal. In de Imbosch had landbouw slechts een secundaire functie ten 

opzichte van het bosbedrijf. Door de komst van woonwijken en villa’s tijdens de jaren 1950 en 

1960 verdwenen de laatste akkers in het zuidelijk deel van Rosendael. Momenteel (2017) ligt 

het percentage landbouw nagenoeg  op 0% binnen de gemeente Rozendaal. Volgens Henk 

Jacobsen (Hoofd Openbare Werken bij Gemeente Rozendaal) was en is de grond te schraal 

voor landbouw.121  

 

 

                                                           
121

 Interview met Hoofd Openbare werken bij gemeente Rozendaal: Henk Jacobsen, 29 september 2016.   

Figuur 2.3: Hessengat te Terletse Heide, bron: Website Arneym www.arneym.nl 
Geraadpleegd op 27 september 2016. 
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Kaart 2.5: De Heerlijkheid Rosendael, 1920. GIS online, algemene kaart Nederland Bonnebladen 1920, bron: 
Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 27 september 2016. 



Pagina 45 van 149 
 

2.5 De voormalige limietgrens van Rosendael 

Een bijzonder en omvangrijk landschapselement van de hoge vrije heerlijkheid Rosendael is de 

voormalige limietgrens rondom het landgoed: de Ringallee. Een hoge heerlijkheid was een 

zelfstandig gebied met eigen regelgeving en rechtspraak waardoor een gebiedsafbakening 

essentieel was. De heer van een hoge vrije heerlijkheid beschikte niet alleen over alle heerlijke 

rechten; hij was tevens eigenaar van alle grond.122 De Ringallee was doorgaans beplant met 

beuken en berken en, op zekere afstand van elkaar, waren grenspunten (grenspollen) 

kunstmatig opgehoogd en belangrijke grenspunten voorzien met een grenspaal (Kaart 2.6).123  

Deze wijze van begrenzen werd aan het begin van de zeventiende eeuw gebruikelijk. De 

Ringallee valt tegenwoordig onder het beheer van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 

Geldersch Landschap en Kasteelen en de gemeenten Rheden en Rozendaal.124 De Ringallee 

vormt nog steeds (grotendeels) de grens van gemeente Rozendaal, hoewel de pollen en 

bomenrijen in zeer slechte staat, en nauwelijks zichtbaar zijn. Van der Wijck schreef over de 

Ringallee in Gelderse atlas buitenplaatsen. De Veluwe (1988):  

 

‘De ringallee om de heerlijkheid Rosendael leert ons de vergankelijkheid van macht en rijkdom, de 

herinneringen hieraan laten zich moeilijk uitwissen’.
125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacht 

Het toenemende bosareaal zorgde tegelijk voor een toenemende wildstand en verbeterde de 

jachtomstandigheden.126 De jacht was een belangrijke, sociale aangelegenheid dat enkel voor 
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de adel bestemd was.127 Hoge regeringsfunctionarissen brachten graag een bezoek aan 

Rosendael vanwege de rijke wildstand. Op Rosendael gold (tot 1795) namelijk het heerlijke 

jachtrecht ´hoge jacht´ waardoor de jacht op grof wild was toegestaan binnen de limietgrens.128 

De Van Pallandts namen de zorg van de wildstand erg serieus en waren deskundig op dit 

gebied. Hun jachtopzieners zorgden dag en nacht voor toezicht in de bossen om onder andere 

het wild te beschermen tegen stroperij.129 Daarnaast hielden ze de konijnen en hertenstand 

kunstmatig op peil middels bijvoeding en structurele uitzetting. Het kwam begin twintigste 

eeuw nog voor dat tijdens één jachtpartij maar liefst 100 konijnen geschoten werden.130 Voor de 

Tweede Wereldoorlog waren de Imbosch, het Planken Wambuis en de overige bossen van 

Rosendael de laatste plekken op de Veluwe waar reeën en edelherten nog vrij konden 

rondlopen. Destijds waren al grote delen van de Veluwe afgerasterd door natuurorganisaties.131 

Het gevolg was dat de beesten schade veroorzaakten aan landerijen binnen en buiten en 

buiten Rosendael. De volgende brief was gericht aan de laatste particuliere eigenaar van 

Rosendael: Willem Frederik Torck baron van Pallandt(1892-1977), met betrekking tot deze 

kwestie.132  

 

Waarde Heer Willy! 

 

Gij zult wel verbaasd zijn een briefje van mij te ontvangen daar wij elkander in zooveel groote aantal 

jaren niet gezien hebben. Het gaat hierover. Mijn pachter Jansen te Valkenhuizen klaagt zoo over de 

herten die over de Rosendaelsche bosschen overlopen en de bouwlanden van de bouwplaats 

Valkenhuizen zoo beschadigen  en alles wat er wil groeien op eten. Ik hoop gij en uwe familie dit enkel 

zal kunnen tegengaan op de eene of andere manier.  

 

Met vriendelijke groeten, Jan Phine van Pallandt 

 

De Van Pallandts jaagden voornamelijk op de Imbosch, het Planken Wambuis (in de 

toenmalige gemeente Otterlo) en landgoed Keppel (gemeente Hummelo en Keppel). Uit een 

jachtjournaal van Willem Frederik Torck baron van Pallandt blijkt dat hij tussen 31 augustus en 

22 november 1911 negentien keer had gejaagd. Op diverse locaties (Rosendael, Keppel, Soeren, 

Reemst, Delhuizen en Nijenhuis) jaagde hij op klein wild zoals: hazen, konijnen, houtsnippen, 

fazanten en patrijzen.133 Zijn vader Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932) was 

lid van de Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging, die zich richtte op de slipjachtmethode. 

Deze vorm van jagen is al lang verboden in Nederland.134  
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2.6 Landgoedeigenaren in moeilijkheden  

Eind negentiende en in de loop van de twintigste eeuw beleefde de adellijke Nederlandse en 

West-Europese grootgrondbezitter moeilijke tijden. Gedurende deze periode raakte de elite 

(adel, aristocratie en hoge burgerij) geleidelijk haar landelijke, politieke macht kwijt en velen 

kwamen in financiële moeilijkheden vanwege uiteenlopende redenen.  

  

Grootgrondbezit in breder perspectief  

Grootgrondbezit was voor de Nederlandse elite om diverse redenen belangrijk. Het was 

namelijk een kapitaal dat generatie op generatie doorgegeven kon worden, en hoe groter het 

grondbezit, hoe meer status de grootgrondbezitter zich eraan kon ontlenen. Een landgoed had 

tevens symbolische en historische betekenis voor een familie die het familiegoed eeuwen in 

bezit had. Tevens leverde een landgoed een redelijk vast inkomen met pachten, huren en 

overige inkomsten (hout/jacht). Tot slot woog de grootte van het grondbezit, en de hoogte van 

de grondbelasting, het zwaarst om toegang te verkrijgen tot de Eerste Kamer der Staten-

Generaal.135  

 

Het grootgrondbezit in Nederland was anders dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. De 

verspreide ligging over meerdere gemeenten is typerend voor de Nederlandse 

grootgrondbezitter.136 In tegenstelling tot in Groot-Brittannië, maar ook Duitsland en Spanje 

waar het grondbezit van de grootgrondbezitters aangesloten lagen.137 De oorzaak zit mogelijk 

in het adellijk erfrecht. In Groot-Brittannië gold het ‘strict family settlement’ of de 

‘primogenituur’. 138 Volgens deze regeling erfde de oudste zoon het volledige landgoed inclusief 

heerlijke rechten. Daarnaast zorgden ‘overdracht beperkende bepalingen’ ervoor dat het 

landgoed in stand werd gehouden door de volgende generatie.139 Vergelijkbaar erfrecht kwam 

voor in Frankrijk, Spanje, Pruisen en Rusland. De erfenis van een Nederlandse 

grootgrondbezitter werd verdeeld over al zijn erfgenamen en was daardoor gevoelig voor 

versnippering, zeker wanneer het aantal erfgenamen hoog was. Door middel van strategische 

huwelijken binnen een familie en strategische grondaankopen kon versnippering binnen het 

familiegoed voorkomen worden.140  

 

Dalende politieke waarde van grootgrondbezit 

Begin negentiende eeuw werd grondbezit zeer waardevol voor adellijke grootgrondbezitters 

met politieke ambities. De Nederlandse Koningen Willem I (1772-1843) en Willem II (1792-

1849) gaven de elite meer politieke invloed dan ze ten tijden van de Republiek hadden.141  

Een politicus met een landgoed kon vanuit zijn positie in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, 

provinciaal of lokaal bestuur invloed uitoefenen op de verbetering van de gemeente en regio 

waar zijn landgoed gevestigd lag. Het gevolg was dat de nationale, provinciale en lokale 

politiek oververtegenwoordigd raakte door de elite.142  
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Na de komst van de Grondwet in 1848 dreigde de elite alweer van het politieke podium te 

geraken. Ze raakten hun standsprivileges kwijt en politici moesten voortaan gekozen worden, 

in plaats van dat ze aangewezen werden op basis van hun familieachtergrond. Na de intrede 

van de grondwet werden slechts de hoogste belastingbetalers verkiesbaar voor de politieke 

zetels. De verkiesbaarheid werd bepaald op basis van de betaalde totaalsom aan grond-, 

personele- en patentbelasting. 143 De hoogste belastingbetalers werden, per provincie, naar 

rangorde opgesteld in de Lijst der Hoogstaangeslagenen, waarbij de grondbelasting het zwaarst 

woog voor de positiehoogte op de lijst. De lijst werd twee keer per jaar in de Staatscourant 

gepubliceerd. De elite domineerde deze lijsten en bleef massaal politiek actief, ondanks het 

verlies van hun privileges. De elite bleef zelfs toenemen in de politiek tot het jaar 1887, toen 

87% van de ministers, Eerste-, en Tweede Kamerleden van adel was.144 In dat jaar zorgde de 

Grondwetsherziening voor kiesverruimingen en sindsdien konden mannen, die in het verleden 

een hoog ambt bekleedt hadden, eveneens verkiesbaar gesteld worden (hoogleraren, officieren, 

rechters, oud-ministers en oud-Tweede Kamerleden).145 Daarvoor hoefden ze niet op de Lijst 

der Hoogstaangeslagenen te staan. Tegelijkertijd mochten steeds meer burgers hun politieke 

stem uitbrengen en hadden verkiesbaren meer stemmen nodig voor een kamerzetel. Voor de 

aristocraten werd de concurrentie almaar groter en verloren ze geleidelijk zetels aan de 

‘nieuwe notabelen’ en de socialisten.146  

 

Vanaf de invoering van het Algemeen Kiesrecht in 1919 was het in principe gedaan met de 

politieke macht van de elite. Iedere volwassen man kon vanaf dat moment gekozen worden, 

waardoor de hoeveelheid grondbezit geen enkele betekenis meer had in de Nederlandse 

politieke macht. Bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog was het percentage aristocraten in 

de nationale politiek gedaald naar 20%.147 Steeds meer aristocraten trokken zich terug op 

posities waar ze niet afhankelijk waren van stemmen van het volk en werden rechter, 

burgemeester of notaris.148  

 

Stijgende belastingen, loon-  en onderhoudskosten 

Sinds  1887 reduceerde de waarde van grondbezit dus sterk in de politiek. Tegelijkertijd werd 

grondbezit ook duurder vanwege stijgende belastingen. Begin twintigste eeuw werd de 

belastingdruk nog hardnekkiger, hetgeen wordt gezien als de hoofdoorzaak van het 

verdwijnen van vele landgoederen en buitenplaatsen in Nederland.149 Jaap Moes geeft in Onder 

Aristocraten (2012) een relevant voorbeeld van een grootgrondbezitter die tussen 1850 en 1890 

te maken kreeg met belastingstijgingen. De zeer vermogende, Gelderse grootgrondbezitter 

Willem baron van Heeckeren van Kell (1815-1914) betaalde in 1850 slechts ƒ 71,- aan 
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grondbelasting. In 1890 was dit bedrag opgelopen tot ƒ 4.300,-.150 Hoewel in de jaren 1860 zijn 

totale grootgrondbezit fors was toegenomen (vermoedelijk vanwege een of meerdere 

erfenissen) blijft de stijging van het bedrag opvallend.151  

 

Ondertussen groeide de successiebelasting uit tot de beruchtste belastingheffing. In 1817 was 

deze belasting officieel ingevoerd in Nederland en werden burgers verplicht bij het verkrijgen 

van een erfenis een bedrag af te staan aan de staat. Echter, voor erfgenamen in rechte 

neergaande lijn (van vader op zoon) gold deze wet niet.152 In 1878 werd de regeling aangepast, 

waardoor erven in rechte neergaande lijn eveneens successiebelasting moesten afstaan aan de 

staat. Voor hen gold een symbolisch percentage van 1% en was qua prijs nog te overzien. Als 

een landgoed van vader op zoon ging kon de zoon, middels bijvoorbeeld de verkoop van een 

stukje grond, aan dit percentage voldoen. Als de erfgenaam de broer/zus van de overledene 

was moest diegene een hoger percentage betalen. Wanneer de erfgenaam nog verder van de 

overledene afstond (neef of nicht) kon de successiebelastingaanslag hoog oplopen en was het 

erven van een heus landgoed bijzonder prijzig. Dan werd het heel lastig, zelfs bijna onmogelijk 

het landgoed te kunnen waarborgen. Het gevolg was dat, begin twintigste eeuw, steeds vaker 

landgoederen en buitenplaatsen in de verkoop gingen vanwege de successiebelasting. Vanaf 

1911 gingen de percentages  successiebelasting progressief stijgen en werd op basis van een 

vermogen van ƒ 175.000,-, voor erfgenamen in rechte lijn, 2,1%  successiebelasting aangeslagen 

(ƒ 3.625,-). Een broer of zus moest 10,9% successiebelasting afstaan waardoor diegene ruim  

ƒ 15.000,- extra moest ophoesten. In 1926 werd de situatie nog schrijnender met 5,5% om 

18,9%.153 

 

In de tussentijd schatte de taxateurs van de Belastingdienst de taxatiewaarden van 

landgoederen structureel hoger in, met name in gewilde, toekomstige bouwterreinen. Zij 

taxeerde de grond op basis van de verkoopwaarde, de waarde als (toekomstig) bouwterrein.154 

De stijgingen van waarde stonden in verband met de toenemende stad- en 

infrastructuuruitbreidingen, landhonger van boeren (ten behoeve van bedrijfsuitbreiding), een 

toenemende behoefte aan recreatie (landelijke middenklasse) en de verbeterde infrastructuur 

die het reizen bevorderde. Vanwege de toenemende verstedelijk versnipperden landgoederen 

en buitenplaatsen voornamelijk rondom Den Haag, Haarlem, Heemstede, Zeist, Bilthoven en 

Utrecht.155 Door het hele land werden diverse villaparken en vakantiewoningen uit de grond 

gestampt waardoor de grondprijzen van natuurgebieden (zoals de Veluwe) steeds hoger 

werden. Voor landgoedeigenaren betekende de grondprijsstijgingen een stijging van de 

grondbelasting, de vermogensbelasting en - op lange termijn - de successiebelasting. Woeste 

grond op de Veluwe genereerde nauwelijks inkomsten, terwijl de grond en de belastingen  

structureel duurder werden. Zodanig werd het voor landgoedeigenaren steeds aantrekkelijker 

om grond te verkopen.  
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Naast de stijgende belastingen stegen de arbeidslonen eveneens. Gedurende de twintigste 

eeuw werden sociale lasten (belastingregeling, pensioenen en overige verzekeringen) bovenop 

het arbeidsloon gerekend, waardoor het voor landgoedeigenaar steeds moeilijker werd 

goedkope werknemers te vinden. Een landgoedeigenaar had echter een groot 

personeelsbestand nodig om de continuïteit van het landgoed te kunnen waarborgen. 

Personeel was nodig voor huis- of kasteelonderhoud, huishulp, landgoedbeheer totaal, tuin- of 

parkbeheer, bosbeheer, toezicht, de jacht, mogelijk rondleidingen et cetera. Door de stijgende 

lonen waren landgoedeigenaren genoodzaakt op personeel te bezuinigen, waardoor  het 

onderhoud van huis, park en overig landgoed onder druk kwam te staan. Vanwege de stijgende 

welvaart, na de Tweede Wereldoorlog, stegen de arbeidslonen explosief en kwam het 

onderhoud van landgoederen verder onder druk te staan.156   

Teruglopende inkomsten, agrarische crisissen en wereldoorlogen 

Tussen de geleidelijke processen door van stijgende belastingen, arbeidslonen en 

onderhoudskosten kreeg de landgoedeigenaar eveneens te maken met perioden van dalende 

landbouw- en bosbouwinkomsten én verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog.   

 

De landbouw was cruciaal voor de grootgrondbezitter, waaruit hij de meeste inkomsten delfde, 

voornamelijk uit pacht. Pachters betaalde de verpachter (landgoedeigenaar) pachtgeld om op 

het land van de verpachter te mogen wonen en werken. De landgoedeigenaar had baat bij een 

stabiele inheemse landbouw of ‘boerenbedrijf’.157 Als het boerenbedrijf er goed voor stond kon 

de landheer hogere pachtprijzen vragen aan zijn boeren. Als het boerenbedrijf er slecht voor 

stond kon de mogelijkheid bestaan dat boeren de pacht niet eens konden betalen. Het 

probleem was dat de Nederlandse landbouw, eind negentiende eeuw, afhankelijk was 

geworden van wereldwijde economische processen die een grillig karakter hebben. 

Halverwege de jaren 1870 ging het mis. De oorzaak lag bij de regering die de invoerheffing op 

buitenlandse import van granen afschafte. Vervolgens werd massaal goedkoper graan uit het 

buitenland geïmporteerd en verslechterde de concurrentiepositie van de Nederlandse boer. De 

eerste nationale landbouwcrisis was een feit en zou - circa twintig jaar - tot de jaren 1890 

duren. Ten tijde van een agrarische crisis kon de schuld van pachtboeren hoog oplopen bij een 

verpachter. Bij sommige boeren werd de schuld kwijtgescholden in slechte jaren, hoewel er 

landgoedeigenaren waren die de schuld omzetten in een lening inclusief rente.158  

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kregen Nederlandse grootgrondbezitters een acute 

financiële klap te verwerken vanwege de omwenteling van het Russische Keizerrijk in 1917. 

Gedurende de oorlog tegen Duitsland kende Rusland veel tegenslag waardoor ze na verloop 

van tijd niet meer aan de  internationale financiële verplichtingen konden voldoen. Vele 

Nederlandse grootgrondbezitters hadden geïnvesteerd in Russische spoorwegaandelen die van 

de een op andere dag niets meer waard waren. Uiteindelijk bedroeg de schuld van Rusland aan 

Nederland bijna een miljard gulden, met als gevolg dat de successiebelasting in Nederland fors 
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verhoogd werd om de nationale staatskas te kunnen spekken.159 Hetzelfde gebeurde in Groot-

Brittannië, waar de successiebelasting zo hoog opgelopen was (40%) dat sindsdien dagelijks 

landgoederen te koop werden aangeboden in de Engelse kranten.160  

 

In 1928 wachtte een tweede agrarische crisis. De wereldmarktprijzen voor landbouwproducten 

daalden fors vanwege een gigantische  wereldoogst - voornamelijk uit de Verenigde Staten - 

van granen en aardappels. Het gevolg was dat Nederlandse zuivelproducten duurder werden 

en vanwege de beurscrisis, toenemende werkloosheid en dalende lonen stagneerde de 

afzetmogelijkheden van deze producten. Deze ontwikkeling zou zich tot ver in de jaren 30’ 

ontwikkelen en was de overheid genoodzaakt in te grijpen. Dit deden ze in 1933 met het 

invoeren van de Landbouw-Crisiswet. Middels deze wet werd de import voortaan beperkt, 

bedrijven kregen een maximum opgelegd voor het aantal kalveren en accijnzen kwamen 

bovenop de prijs van rundvlees en aardappelen. De regering wilde zodanig de 

concurrentiepositie van boeren tegenover de buitenlandse import versterken en ze minder 

afhankelijk maken van de grillige wereldeconomie.161  

 

Na wederom magere jaren, wat betreft landbouw en pachtinkomsten, kreeg de verpachter 

opnieuw tegenslag. De nieuwe Pachtwet uit 1937 en het Pachtbesluit uit 1941 gaven de pachter 

een verbeterde positie ten opzichte van de verpachter (landgoedeigenaar). De pachtprijzen 

waren voortaan aan een maximum verbonden en konden niet meer verhoogd worden (ter 

verbetering van de rentabiliteit van het landgoed). Daarnaast werd een pachtverhouding voor 

een verpachter moeilijker te verbreken en werden pachtcontracten voortaan structureel 

automatisch verlengd.162 Het gevolg was dat het rendement van verpacht land daalde en de 

verpachter nauwelijks zeggenschap had over zijn eigen, verpachte grond. Dit maakte het 

verpachten van land onaantrekkelijk voor landgoedeigenaren. In heel Nederland kromp het 

‘pachtland’ van 52% in 1959 naar 31% in 1995.163  

 

Het rendement van de bosbouw viel, in de loop van de twintigste eeuw eveneens structureel 

terug. De vraag naar mijnhout liep terug en viel uiteindelijk stil, de houtprijzen werd steeds 

lager. Na de Tweede Wereldoorlog werd de bosbouw - na een korte opleving wegens 

houtschaarste - zelfs structureel verliesgevend bij het gemiddelde Nederlandse landgoed.164  

 

De Natuurschoonwet (1928) 

De opeenstapeling van negatieve factoren resulteerden, in het begin van de twintigste eeuw in 

de verkoop van landgoederen en buitenplaatsen. Het cultuurlandschap stond onder druk en 

dreigde te worden overgeleverd aan villaparken, vakantiewoningen, stadsuitbreiding en 

infrastructuur. Deze ontwikkeling bleef niet onopgemerkt en tijdens het interbellum was er 

sprake van een ‘groene golf’, waarin de strijd voor het behoud van natuurschoon en 
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landgoederen ontbrandde.165 In 1925 volgde een lijst met 71 bedreigde landgoederen en 

buitenplaatsen. Er moest een oplossing, of op zijn minst een financiële handreiking komen 

vanuit de staat, om te voorkomen dat de Nederlandse landgoederen en buitenplaatsen verder 

zouden verdwijnen.  

 

De strijd tegen de dreigende teloorgang van landgoederen in Nederland werd breed gesteund. 

Het gevolg was dat de overheid in 1928 de Natuurschoonwet in leven riep. De 

Natuurschoonwet was een belastingwet en gaf belastingvoordelen aan landgoedeigenaren, 

vruchtgebruikers en erfpachters.166 Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkomingen 

moest een landgoedeigenaar of familie het landgoed (deels) openstellen voor het publiek. De 

fiscale voordelen waren de verlaging van de vermogens- en successiebelasting. Het nadeel voor 

de landgoedeigenaar was de gereduceerde vrijheid van beheer- en exploitatiemogelijkheden, 

waarover de overheid meer  zeggenschap kreeg.167 Uiteindelijk zou zo’n 100.000 hectare, 

verdeeld over 667 landgoederen en buitenplaatsen, onder de Natuurschoonwet worden 

gebracht.168 

 

In Groot-Brittannië pakte de stichting National Trust (opgericht in 1895 door particuliere 

adellijke grootgrondbezitters) het anders aan. Ze werden in de loop van de jaren 1930 actief in 

het beschermen en beheren van Britse landgoederen en buitenplaatsen. Philip Kerr, 11th 

Marquess of Lothian en eigenaar van Blickling Hall was verantwoordelijk voor de introductie 

van de National Trust Act en de Country House Scheme in 1937.169 Een familie die hun 

landgoed onder de National Trust Act liet rangschikken hoefde geen successiebelasting te 

betalen bij de overdracht van hun familiegoed aan de National Trust. Daarmee verzekerde de 

National Trust de waarborging van het bezit en werd een sloop van het landhuis of kasteel 

voorkomen.170 Als de familie het familiegoed op de Country House Scheme liet plaatsen waren 

ze verplicht hun landgoed, landhuis of kasteel  open te stellen, maar mochten ze woonachtig 

blijven in bijvoorbeeld een zijvleugel van het landhuis of kasteel. Stukken grond verkavelen of 

verkopen was echter niet meer toegestaan. De National Trust vormde vele buitenplaatsen om 

tot ‘musea, dierentuinen, concerthallen, sportcentra en amusementsparken’.171 De stichting 

heeft momenteel 4,5 miljoen leden en beheert in Groot-Brittannië  1240 kilometer kustgebied, 

248.000 hectare grond en 500 historische landgoederen, buitenplaatsen, kastelen, 

monumenten, parken en tuinen.172  

 

Essentieel verschil tussen de NSW en de National Trust is dat een NSW-landgoed - ondanks de 

gereduceerde vrijheid van beheer- en exploitatiemogelijkheden - in particulier bezit bleef van 

de landgoedeigenaar/familie. Dit was voor hen een belangrijk gegeven aangezien een 
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familiegoed soms eeuwenlang in bezit was. Dit gaven ze uiteraard niet graag uit handen. 

Alleen als een landgoedeigenaar of familie er financieel niet meer uitkwamen boden 

stichtingen als de National Trust, maar ook bijvoorbeeld de stichting Geldersch Landschap uit 

Gelderland een laatste handreiking.173  

 

De Natuurschoonwet zou in de loop van de twintigste eeuw enkele keren worden aangepast 

met verdere belastingverlichtingen. In 1956 werden NSW-landgoederen vrijgesteld van 

successiebelasting en zou de Natuurschoonwet uitgroeien tot een belangrijke schakel in het 

behoud van de Nederlandse landgoederen en buitenplaatsen en het landelijke natuurschoon.174  

In de onderzoeksperiode van dit onderzoek (1902-1977) is de Natuurschoonwet van belang 

geweest aangezien Rosendael in 1932 onder de Natuurschoonwet werd geplaatst. In hetzelfde 

jaar werd Rosendael vererfd vanwege het overlijden van eigenaar Frederik Jacob Willem baron 

van Pallandt (1860-1932). Het is dus interessant of de Natuurschoonwet een financiële redding 

was voor zijn erfgenamen en tevens voor het behoud van de eenheid Rosendael. Hierover een 

uitgebreide analyse in hoofdstuk vier.  
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Kaart 2.7: Door de Wehrmacht afgesloten gebied, met afsluitborden in gemeenten  Arnhem, 
Rozendaal en Rheden (1942), bron: GA, 1506, Kaartenverzameling gemeente Arnhem, inv. nr. 7536.  
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De Tweede Wereldoorlog 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werden landgoederen, landhuizen en kastelen in 

Nederland en West-Europa fysiek getroffen. Vele landhuizen en kastelen werden door de 

Duitsers ingekwartierd en beschadigd door militair geschut, of zelfs helemaal verwoest. 

Landhuizen of kastelen waren uitermate geschikt om grote aantallen militairen te huisvesten 

en gewonden op te vangen. Het probleem was dat militairen doorgaans weinig gevoel hadden 

voor de historische waarde van buitenplaatsen en kastelen. In Groot-Brittannië werden 

gedurende de oorlog Britse troepen gehuisvest in de buitenhuizen en kastelen. De aangerichte 

schade bleek gigantisch en Peter Mandler schreef daar het volgende over: ‘The colleteral 

damage inflicted by wartime requisitioning was far greater and more extensive than any direct 

hits by enemy action’.175   

 

Op de Veluwezoom in Nederland werden in de beginjaren van de oorlog diverse terreinen, 

bossen, buitenplaatsen en andere gebouwen - waaronder Kasteel Rosendael - door de Duitsers 

gevorderd en terreinen werden vervolgens afgesloten voor burgers (Kaart 2.7). In 1944 werd de 

Veluwezoom een frontlinie waar twee maanden lang gevochten werd, waaronder de Slag om 

Arnhem, met de gevolgen van dien.176 Na de oorlog liet de Stichting Vrienden der Geldersche 

Kasteelen de burgemeesters van alle Gelderse gemeenten een enquête invullen waarmee ze de 

oorlogsschade wilde taxeren. Voornamelijk de schade aan landgoederen en buitenplaatsen op 

de Veluwezoom was enorm. Sommige buitenplaatsen waren compleet verwoest, sommige 

afgebrand, zwaar beschadigd of de omgeving beschadigd was. Achter de naam ‘Rosendael’ 

stond ingevuld: ‘Zwaar beschadigd; omgeving beschadigd’.177 De opgelopen schade tijdens, en 

de nasleep van de Tweede Wereldoorlog wordt nader geanalyseerd in hoofdstuk vier. 
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2.7 Conclusies 

De voormalige particuliere eigenaren van Rosendael hebben een bepalende rol gespeeld bij de 

vorming van het landschap in en rond Rosendael. Voornamelijk middels de bosaanplant en de 

parkaanleg. Waar Rosendael tot begin negentiende eeuw voor het overgrote deel uit heide en 

stuifzand bestond wordt Rosendael tegenwoordig ingesloten door bos. De belangrijkste 

redenen achter de bosaanplant waren de inkomsten uit hout, de verfraaiing van het landschap, 

de verbetering van jachtmogelijkheden en het tegenhouden van stuifzand. Bijzondere 

landschapskenmerken van Rosendael zijn voornamelijk nog (deels) zichtbaar in het park. 

Buiten het park herinnert de voormalige begrenzing, de Ringallee, aan de voormalige omvang 

en rijkdom van de heerlijkheid, hoewel de huidige staat van de structuur met zijn onderdelen 

slecht is.  

 

Eind negentiende en in de loop van de twintigste eeuw kregen landgoedeigenaren het 

moeilijker hun landgoederen naar wens te beheren en te behouden. Zowel op maatschappelijk 

als op financieel gebied werd het hebben van veel grond minder aantrekkelijk. De politieke 

waarde van grondbezit viel na de invoering van het Algemeen Kiesrecht (1919) volledig weg. In 

de tussentijd stegen de belastingkosten, waarvan de successiebelasting het hardnekkigste en 

erven van een landgoed in acute financiële nood kon brengen. De arbeidslonen en de 

onderhoudskosten stegen tegenover de inkomsten die daalden (pacht), mede vanwege twee 

agrarische crisissen. De Tweede Wereldoorlog bracht daarnaast directe fysieke verwoestingen 

aan landgoederen, landhuizen en kastelen. Voor vele landgoedeigenaren in Nederland werd 

het aantrekkelijk om (deels) hun landgoed of buitenplaats te verkopen. De intreding van de 

Natuurschoonwet (1928) bood fiscale voordelen en de landgoedeigenaar hield zijn landgoed in 

particulier bezit, maar garandeerde - ten opzichte van de Britse National Trust Act en de 

Country House Scheme - geen zekerheid de landgoederen en buitenplaatsen te behouden voor 

de toekomst.   

 

In het volgende hoofdstuk wordt geanalyseerd in welke hoedanigheid Frederik Jacob Willem 

baron van Pallandt tussen 1902 en 1932 te maken kreeg met de behandelde uiteenlopende 

processen die (mogelijk) ook negatieve gevolgen hadden voor landgoed Rosendael.  
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Hoofdstuk 3: Reconstructie van beheer- en 

exploitatieontwikkelingen ten tijde van F.J.W. baron van 

Pallandt (1902-1932). 
 

Tussen 1854 en 1977 was de familie Van Pallandt verantwoordelijk voor het behoud en beheer 

van het landgoed, alsmede de bezittingen in andere gemeenten. Tussen 1902 en 1932 was 

Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932) heer van Rosendael. Hij erfde de 

heerlijkheid na het overlijden van zijn ouders Reinhard Johan Christiaan baron van Pallandt 

(1826-1899) en Ada Catharina Torck (1835-1902) en werd tevens burgemeester van de 

gelijknamige gemeente. Uit een krantenartikel uit 1932 lijkt het alsof de tijd op Rosendael 

decennialang heeft stilgestaan:  

 

‘Hoewel na de ineenstorting van het feodalisme, enorme wijzigingen in de maatschappelijke 

verhoudingen hebben plaatsgevonden, zijn die in Rosendael vrijwel ongewijzigd gebleven….hier bestaat 

dus een gemeente, die geen enkelen vierkanten meter grond en geen enkel gebouw bezit’.
 178 

 

Frederik Jacob Willem (vanaf hier aangeduid als F.J.W.) erfde het landgoed in een periode 

waarin landgoedeigenaren in West-Europa het financieel zwaar hadden (zoals besproken in 

hoofdstuk 2). In hoeverre kreeg F.J.W. met zijn Rosendael direct te maken met deze negatieve 

processen? Kon hij Rosendael behouden en behoeden voor verkoop en/of versnippering?  

 

3.1 Grootgrondbezit Rosendael omstreeks 1900 

Voor dit onderzoek was het ten eerste van belang uit te zoeken welke gronden tot de 

Rosendaelse erfenis behoorden in 1902. Middels een taxatieregister van de vaste goederen van 

Ada Catharina barones Torck (1900-1901), een inventaris van de gemeenschappelijke winst en 

verlies en de nalatenschap van Reinhard Jan Christiaan (1900-1901), een overzicht van 

onroerende goederen uit 1916, kadastrale gegevens en literatuur was het mogelijk een 

reconstructie te maken van het Rosendaelse grondbezit. Deze reconstructie start met de 

betovergrootvader van F.J.W.: Reinhard Jan Christiaan Torck (1775-1810). Hij had het totale 

grondbezit op 10.625 hectare gebracht, waarvan een groot deel aaneengesloten bezit was 

(Kaart 3.1).  
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Kaart 3.1: Grondbezit Reinhard Jan Christiaan Torck Heer van Rozendaal en Goswina Geurtine van Neukirchen-Nijvenheim (1830). GIS online, algemene 
kaart Nederland Bonnebladen 1865, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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Reinhard Jan Christiaan  Torck (1775-1810)  

⚤  

Gooswine Geurdina van Neukirchen Nyvenheim (1780-1830)  

(kregen twee kinderen) 

 

Henriette Jeanne Adelaïde Torck (1802-1877)                          &               Assueer Lubbert Adolf Torck (1806-1842)                 

   ⚤                                                                                                                                          ⚤ 

             Adolph Werner Carel Willem Baron van Pallandt                                              Jonkvrouw Louise Catharine Wilhelmine Huyssen van  

        van Keppel (1802-1874)                                                                                                van Kattendijke (1812-1843)      

(kregen tien kinderen)                                                                                                       (kregen één kind) 

 

(tweede kind) Reinhard Johan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899)                                 (enigst kind) Ada Catharina Torck (1835-1902) 

 

                                                    Reinhard Johan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899) 

                                               ⚤ 

                                                   Ada Catharina Torck (1835-1902) 

                                                   (kregen drie kinderen) 

 

                                                     (tweede kind) Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932)  

                                              ⚤ 

                                         Constantia Alexine Loudon (1859-1948) 

                                       (kregen vijf kinderen) 

                                                   (derde kind) Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977) 

                                            ⚤  

                                                    Roline Wilhelmine barones van Randwijck (1892-1968) 

                                                      (kregen drie kinderen, gescheiden in 1935) 

                                           ⚤ 

                                          Aaltje Groenhoef (1904-1993) 

Stamboom: Eigenaren landgoed  Rosendael (1775-1977), bron: Website Clipart  
www.clipart.com/stamboom  Geraadpleegd op 2 januari 2017.  

http://www.clipart.com/stamboom
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De goederen lagen destijds verspreid over tien gemeenten, maar waren grotendeels 

aaneengesloten (Tabel 3.1).179 In de tabel staat de heerlijkheid Petkum onvermeld, dat sinds de 

zeventiende eeuw tot het grondbezit van Rosendael hoort.180  Dit heeft mogelijk te maken met 

het feit dat het landgoed in Oost-Friesland (Noord-Duitsland) lag en niet onder het 

Nederlandse kadaster viel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinhard Jan Christiaan Torck overleed in 1810. Na het overlijden van zijn vrouw Gooswina 

Geurdina van Neukirchen Nyvenheim (1781-1830) werd het eigendom gesplitst onder hun twee 

kinderen Assueer Lubbert Adolf baron Torck (1806-1842) en Henriette Jeanne Adelaïde 

barones Torck (1802-1877). Door vererving en huwelijk kwam het bezit van de twee takken in 

1854 weer bij elkaar. Volgens kunsthistoricus Johan Carel Bierens de Haan bracht het huwelijk 

tussen Reinhard Johan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899) en Ada Catharina Torck 

(1835-1902) in 1854 veel voordelen met zich mee.181 Als volle neef en nicht van elkaar verenigde 

ze het grootgrondbezit dat hun beide grootvader had gecreëerd (Stamboom).  

Ada Catharina zou uiteindelijk meer grondbezit - waaronder Rosendael - inbrengen dan 

Reinhard Jan Christiaan. Als enig kind erfde ze logischerwijs de volledige erfenis van haar 

ouders. Daarentegen was Reinhard Jan Christiaan de tweede nakomeling in een gezin met tien 

kinderen.182 Vanwege het ontbreken van de primogenituur in Nederland (waarbij slechts één 

erfgenaam het volledige grondbezit erft) erfde hij slechts een deel van zijn ouders’ erfenis.183  

In het taxatieregister van de vaste goederen van Ada Catharina (1900-1901) staat een 

gedetailleerd overzicht van haar onroerende goederen in Rosendael en overige gemeenten. 
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Gemeente Aantal 

hectare  

Rozendaal 2.798 

Velp 207 

Rheden 22 

Otterlo: Deelen 3.861 

Otterlo: Reemst 3.276 

Bennekom 118 

Ede 164 

Wageningen 77 

Lunteren 79 

Arnhem 23 

                                                              Totaal: 10.625 

Tabel 3.1: Grondbezit Reinhard Jan Christiaan Torck Heer van 
Rozendaal en Goswina Geurtine van Neukirchen-Nijvenheim (1830),  
bron: Bierens de Haan, J.C., Rosendael, Groen hemeltjen op aerd. Kasteel, 
tuinen en bewoners sedert 1579, (Zutphen, 1994), 201. 
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In de tussentijd (1854-1902) zijn er enkele onroerende goederen aan het grondbezit 

toegevoegd, maar zijn er ook enkele verdeeld (Rozendaalse Veld). Ada Catharina bezat in 1900-

1901 de onderstaande onroerende goederen: 

 De Heerlijkheid Rosendael met daarbij behoorend Kasteel en alle al en dependentiën, 

heerenhuizen, villa’s, korenmolen, boerenwoningen, schuren en verdere getimmerten, bouw- en 

weilanden, opgaande boomen, hakboschen en andere houtgewassen, heide, zandgronden en 

schaapsdriften, erfpachten, tiendrechten uit landerijen onder de kadastrale gemeente Velp gelegen 

thiensen en stedigheden van ouds tot den huize Rosendael behoorende en alle verdere rechten en 

gerechtigdheden, niets daarvan uitgezonderd, voor zooverre gelegen in de kadastrale gemeente 

Rosendaal op den kadastalen legger. 

 Huren en erven met schuren, schaapskoviën en verdere getimmerten, opgaande boomen, hakhout 

en andere houtgewassen, bouw- en weilanden, heide en randgronden, op den legger der gemeente 

Otterlo. 

 Weilanden, tuinen, bouwlanden, huizen, schuren en erven, op den legger der gemeente Velp.  

  Bouwland, weg, dennen en heide, gelegen onder Arnhem, op den kadastralen legger. 

 Een weiland op den kadastralen legger der gemeente Rheden.  

 De onverdeelde helft in de Heerlijkheid of het Goed Petkum, gelegen in Oost Friesland.
184

 

Uit de gemeente Otterlo (Deelen) erfde Ada Catharina 2.488 hectare van de oorspronkelijke 

3.861 hectare (Tabel 3.1). In 1841 kocht grootgrondbezitter Hendrik Jacob Carel Johan baron 

van Heeckeren van Enghuizen (1785-1862) namelijk een groot deel (circa 1.373 ha) van het 

huidige Deelerwoud (Kaart 3.2).185 In 1854 erfde Ada Catharina enkele onroerende goederen in 

provincie Zeeland met een totaaloppervlakte van 104,41 hectare, inclusief tiendrechten in 

diverse gemeenten (Kaart 3.3). Ze erfde de goederen van haar moeders kant pas na het 

overlijden van haar grootvader Johan Willem baron Huyssen van Kattendijke (1782-1854). Haar 

moeder Jonkvrouw Louise Catharine Wilhelmine Huyssen van Kattendijke (1812-1843) overleed 

namelijk op jonge leeftijd. Het ging om de volgende onroerende goederen:  

 Bouwlanden, weilanden, tuinen, boomgaarden, dijken, wegen en stapelwerven, op den kadastralen 

legger der gemeente Oostburg.  

 Bouwlanden, weilanden, aanwayen en watergang, op den legger der kadastrale gemeente 

Zuidzande.  

 Bouwlanden, rietveld, zijkanten van wegen en dijken, zoomede aanwas, op den kadastralen legger 

der gemeente Waterlandkerkje. 

 De onverdeelde helft in een kreek en aanwas op den kadastralen legger der gemeente 

Schoondijke.  

 Haar aandeel in de tienden, gelegen in Noord Beveland en Wolfaartsdijke.
186
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Kaart 3.2: Grondbezit Reinhard Johan Christiaan baron van Pallandt en Ada Catharina barones Torck  (1900), bron: Website Kadaster, Leggerartikel Otterlo 
(OTL02), leggerartikel 149 www.kadaster.nl/kadasterviewer  Geraadpleegd op 19 december 2016. 
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Reinhard Johan Christiaan erfde na het overlijden van zijn vader Adolph Werner Carel Willem 

baron van Pallandt Van Keppel (1802-1874) en zijn moeder Henriette Jeanne Adelaïde barones 

Torck (1802-1877) de volgende onroerende goederen: 

 Een huis, kweekerij, bouwland en weilanden gelegen te Velp, kadastraal bekend gemeente Velp. 

 Een schuur, kweekerij, opgaande boomen, weiland, water en weg genaamd Lange Water, gelegen 

onder Arnhem, kadastaal bekend gemeente Arnhem.  

 Weilanden, uiterwaarden, voetpad en akkermaalsbosch, gelegen onder Wageningen, kadastraal 

bekend gemeente Wageningen.  

 De koren, koolzaad en tabakstienden gaande uit gronden onder Wageningen bekend onder de 

benamingen van de Korentiend in de Nude en de Korentiend in den Enk. 

 Een perceel grond onder Wageningen waarvan de opstal toebehoort aan de erfpachtster 

Margaretha Johanna Maurer, kadastraal bekend gemeente Wageningen.  

 Het onverdeeld een/negende aandeel in de onroerende goederen, bekend onder de benamingen van 

het Planken Wambuis, Oud- en Nieuw Reemst, Mosselt en alle gronden die op de Veluwe binnen 

de Limiet zijn gelegen. Kadastraal bekend gemeente Otterloo.  

 De onverdeelde wederhelft van de Heerlijkheid of het Goed Petkum, gelegen in Oost Friesland, 

tusschen Emb den en Leer in Hannover met daarop staande woonhuizen en verdere gebouwen, de 

Petkummermenke, het schapenland achter de Pegrim en alles wat verder tot een en ander behoort 

met alle rechten, verplichtingen lusten en lasten.
187

  

 

                                                           
187

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 918. 

Kaart 3.3: Onroerend goed bezit te  Zeeland (1900). GIS online, algemene kaart Nederland 
Bonnebladen 1900, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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Het overgrote deel van het grondbezit buiten Rosendael was wederom aaneengesloten en de in 

tweeën gespleten Heerlijkheid Petkum werd opnieuw herenigd (Kaart 3.4). Tussen 1854 en 

1899 kocht het echtpaar Van Pallandt-Torck enkele onroerende goederen, waaronder een 

bouw- en een weiland in de gemeente Velp, waardoor hun grootgrondbezit verder vergroot 

werd. Op een publieke veiling uit 1860 kochten ze boerenhofstede ‘de Ham’ binnen de 

gemeente Westervoort (Kaart 3.5). In totaal lag het grondbezit van Ada Catharina en Reinhard 

Jan Christiaan, in 1899 verspreid over vijftien verschillende gemeenten, inclusief een Duitse 

(Petkum).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 3.4: Onroerend goed bezit Petkum te Oost-Friesland Duitsland (1900). GIS online, algemene kaart 
Nederland Bonnebladen 1900, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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Verdeling van het Rozendaalse Veld 

In 1860 verdeelde het echtpaar Van Pallandt-Torck 1.133 hectare heidegrond met de Marke-

organisatie van de buurschap Velp ‘De Geërfden van Velp’.188 Deze verdeling was niet zonder 

slag of stoot gegaan. Volgens Van der Kroef in Velp en zijn geërfden. Geschiedenis van de 

gemeyne gronden (1993) had deze organisatie vóór 1811 diverse heide- en weidegronden in bezit 

die door zogenaamde buurtmeesters werden beheerd. De Geërfden bleken tevens ruim 500 

hectare heidegrond onder de gemeente Rozendaal in (voormalig) bezit te hebben. Wat volgde 

waren jarenlange conflicten over de eigendomsrechten van deze heidegrond tussen de 

Geërfden van Velp en voormalige eigenaren van Rosendael.189 Het ‘ophalen van zand’ op het 

stuifzand bleek bijvoorbeeld een structureel probleem. Op 25 oktober 1852 werd een 

commissie in het leven geroepen. Alle partijen inclusief gemeenteraadsleden en een 

wethouder, namens de gemeente Rheden, moesten tot een oplossing komen. Na wat 

vertragingen kwam de commissie op 9 oktober 1860 met een verdelingsregeling van de 

heidegrond.190 De ene helft (554 ha, het huidige Rozendaalse Veld) kwam in handen van de 

Geërfden van Velp. De andere helft bleef onder beheer van de heerlijkheid Rosendael. 

                                                           
188

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 2079, akte van verdeling tussen Reinhard J.C. van Pallandt namens zijn vrouw en 
de geërfden van Velp, als beide voor de helft eigenaar van ruim 1133 bunders heidegrond in de gemeente Rozendaal; 
gelijktijdig notarieel afschrift, 1860.  
189

 Kroef, R. van der, Velp en zijn geërfden. De geschiedenis van de gemeyne gronden, (Bedum, 1993), 68. 
190

 Ibidem, 74. 

Kaart 3.5: Onroerend goed bezit ‘De Ham’ te gemeente Westervoort (1900). GIS online, algemene kaart 
Nederland Bonnebladen 1900, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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Op 9 augustus 1917 (30 ha) en 17 januari 1921 (554 ha) schonken de Geërfden van Velp in 

tweevoud het Rozendaalse Veld aan de Gemeente Rheden (Kaart 3.2).191 Dit deden ze uit angst 

voor  verdeling van de grond, wat ten koste zou gaan van het natuurschoon en de openstelling 

voor het publiek.192 In 2017 beheert de gemeente Rheden nog steeds het Rozendaalse Veld, 

ondanks dat het terrein binnen de gemeentegrens van Rozendaal valt.  

Erfenis Keppel (1888) 

Het grondbezit van het echtpaar Van Pallandt-Torck zou eind negentiende eeuw verder 

groeien want ze erfden in 1888 landgoed Keppel (circa 674 ha) in de gemeente Hummelo en 

Keppel van Reinhard Johan Christiaans oudere broer Frederik Jacob Willem baron van Pallandt 

(1825-1888) en diens echtgenote Sara Geertrui Agathe Brantsen  (1836-1923). Het echtpaar Van 

Pallandt-Brantsen had geen nakomelingen waardoor het landgoed na het overlijden van 

Frederik Jacob Willem in 1888 naar een zijtak in de familie ging. In dit geval dus naar Reinhard 

Johan Christiaan en Ada Catharina. Ze erfden het landgoed in ‘bloot eigendom’, dit wil zeggen 

dat ze eigenaar van het landgoed waren, maar ze (nog) geen gebruik van de grond mochten 

maken.193 Sara Geertrui Agathe Brantsen zou tot haar overlijden in 1923 vruchtgebruikster van 

landgoed Keppel blijven. Het echtpaar Van Pallandt-Torck erfde in 1898 tevens bouwplaats ‘de 

Wolfskamp’ (64,68 ha) in de gemeente Randwijk van Reinhard Johan Christiaans zus Anna 

Jacoba Wilhelmina barones van Pallandt (1827-1898). Zij stierf eveneens kinderloos.194  

 

Door deze erfenissen bleef het grondbezit dus in de familie. Het echtpaar moest echter bij deze 

erfenissen successiebelasting betalen. Het bedrag liep naar verwachting hoog op vanwege de 

hoge waarde van het landgoed met haar vele boerderijen, bouw- en weilanden. Daar kwam 

bovenop dat bovengenoemde erfenissen niet over de ‘rechte neergaande lijn’ geërfd werden 

maar over de ‘eerste graad in de zijlijn’ (broers of zusters).195 In dit geval moest een erfgenaam 

in Nederland een hoger percentage aan successiebelasting betalen over het geërfde vermogen. 

Een kleine vijftien jaar later moest er opnieuw successiebelasting betaald worden. 

 

                                                           
191

 GA, 2548, Geërfden Velp, inv. nr. 33, notariële akte van schenking door geërfden van Velp aan de gemeente Rheden 
van diverse percelen heidegrond, bomen en wegen onder Rozendaal, 1920-1921.  
192

 Van der Kroef, Velp en zijn geërfden (1993), 101. 
193

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 918.  
194

 Ibidem. 
195

 Verstegen, W., Vrije wandeling. Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse 
natuurschoon. De Natuurschoonwet tussen 1924 en 1995, (Groningen, 2017), 33. 

http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0525&minr=43540531&miq=897182030&miview=inv2&milang=nl
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3.2 De erfenisverdeling van 1902 

Reinhard Johan Christiaan overleed in 1899 en Ada Catharina in 1902. Ze lieten een immense 

erfenis na aan hun drie zoons Reinhard Adolf baron Torck van Pallandt (1857-1936), Frederik 

Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932) en Werner Karel baron van Pallandt (1863-

1937).196 De erfenis bestond uit een veelvoud aan roerende goederen, onroerende goederen en 

diverse binnen- en buitenlandse aandelen of effecten. Het totaal aantal hectare grondbezit van 

het echtpaar Van Pallandt-Torck was tussen 1830 en 1902 licht geslonken van circa 10.625 naar 

circa 9.295 hectare (Heerlijkheid Petkum in Noord-Duitsland niet meegerekend, Tabel 3.2, 

Kaart 3.2). In het ‘Taxatieregister van de vaste goederen van de weduwe Ada Catharina Torck, 

staat dat de gezamenlijke erfenis in drieën verdeeld zou worden.197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege het ontbreken van een memorie van successie was het moeilijk de verdeling van de 

erfenis in 1902 in beeld te brengen. Middels diverse archiefstukken, zoals genoemd 

taxatieregister, en literatuur was het toch mogelijk een kleine reconstructie te maken. De 

oudste zoon Reinhard Adolf erfde geld, maar geen onroerende goederen.198 Hij zou zijn hele 

leven op Rosendael wonen, waar hij onder de hoede van zijn familie en een gouverneur bleef.199 

Ursula den Tex schreef in haar artikel Het wilde in het bloed van de Van Pallandts in Vrij 

                                                           
196

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 918.  
197

 Volledige titel: Taxatieregister van de vaste goederen van de weduwe Ada Catharina Torck, gelegen in de 
kadastrale gemeenten Rozendaal, Velp, Arnhem, Otterlo, Rheden, Westervoort, Wageningen en Randwijk. Met 
inventaris van de gemeenschappelijke winst en verlies en de nalatenschap van Reinhard Johan Christiaan  (1900-
1901). 
198

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 974, inventaris en akte van scheiding van zijn nalatenschap; afschrift, 1936.   
199

 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 238.   

Gemeente Aantal 
hectare 

Apeldoorn  14,37 

Arnhem 219,29 

Hummelo en Keppel* (blooteigendom) 674 

Otterlo   

a. Planken Wambuis 2.007 

b. Deelen, Deelense Veld & Deelense Zand 2.488  

c. Oud Reemst & Kompagnieberg 1.249 

Provincie Zeeland* (zes gemeenten) 104,41 

Randwijk  

a. De Wolfskamp 64,68 

b. Schoutenwaard 45,53 

Rheden 8,34 

Rozendaal 2.234 

Velp 150,39 

Westervoort 1,48 

Wageningen 34,33 

Totaal aantal ha 9.294,82 

Tabel 3.2: Grondbezit Reinhard Johan Christiaan baron van Pallandt en Ada 
Catharina Torck (1902). Deze erfenis werd verdeeld onder hun erfgenamen, 
bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 918.   

http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0525&minr=43540531&miq=897182030&miview=inv2&milang=nl
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Nederland (1990) dat het verstand van Reinhard Adolf op zijn twaalfde stil was blijven staan. 

Tevens schreef ze een korte anekdote over hem toen hij aan een jachtpartij mee mocht doen. 

Net als de andere jagers kreeg hij een jachtgeweer mee maar was gevuld met losse flodders. 

Zodoende kon ook hij genieten van de jacht.200 Hij was ongehuwd en had geen nakomelingen. 

In 1900 had hij zich vrijwillig onder curatele laten stellen wegens ‘zwakheid van vermogens’.201 

Hij overleed in 1936. In zijn inventaris en akte van scheiding van zijn nalatenschap werd zijn 

erfenis (ƒ440.239,-) in tweeën gedeeld en verdeeld over zijn twee broers. 

 

De tweede nakomeling was Frederik Jacob Willem, vanaf hier aangeduid als F.J.W. In de 

periode 1900-1932 was F.J.W. ‘kasteelheer’ van Rosendael (Figuur 3.1). Hij trouwde in 1886 met 

Constantia Alexine Loudon (1859-1948) en kregen samen vijf kinderen (Figuur 3.2). F.J.W. 

betrok in 1900 met zijn gezin het kasteel. Als landgoedeigenaar en burgemeester werd hij 

verantwoordelijk voor het beheer van Rosendael en overig grondbezit dat al sinds 1854 

familiebezit was. 
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 Tex, U. den, ‘Het wilde in het bloed van de Van Pallandts’, in: Vrij Nederland, jrg. 51, nr. 51/52, (Amsterdam, 1990), 
67. 
201

 Website Gelders Archief, www.geldersarchief.nl Geraadpleegd op 14 november 2016. 

Figuur 3.1: Frederik Jacob Willem baron van 
Pallandt (1860-1932), bron: Website Delpher, 
www.delpher.nl  Geraadpleegd op 27 september 2016. 

Figuur 3.2: Constantia Alexine barones 

Van Pallandt-Loudon (1859-1948), bron: 

Gelders Archief (GA), 0525, Huis Rosendael, 

inv. nr. 1523. Rozendaal personen, 1900-1920. 
 

http://www.geldersarchief.nl/
http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=rosendael+f.j.w.vanpallandt


Pagina 68 van 149 
 

F.J.W. had de volgende titels: Heer van Keppel en Rosendael, Burgemeester van Rozendaal 

(1900-1932), dijkgraaf van de Arnhemse en Velpse broek, lid Provinciale Staten van Gelderland, 

kamerheer van Koningin Wilhelmina en commandeur der Duitsche Orde.202  

Ondanks zijn vele bestuurlijke functies werden deze niet als werk opgevat. Het adagium 

binnen de familie Van Pallandt luidde: ‘een Van Pallandt werkt niet´.203 Dat een aristocraat 

landgoedeigenaar en tegelijk burgemeester van de gelijknamige gemeente was, kwam vaker 

voor. Vanwege de introductie van het Algemeen Kiesrecht in 1919 waren de aristocraten niet 

meer verzekerd van hun zetel in de landelijke politiek. Ze moesten voortaan gekozen worden 

en kregen te maken met competitie en concurrentie om de landelijke, en provinciale politieke 

zetels.204 Als reactie hierop richtte de elite zich geleidelijk op de lokale politiek om nog enige 

macht uit te kunnen oefenen.205 Sommigen deden dit daarentegen voor de eer of voelde zich 

aan hun stand verplicht die verantwoordelijkheid op zich te nemen ten aanzien van de 

burgers.206 F.J.W. kan geschaard worden onder laatstgenoemde categorie.  

 

Vrijwel alle mannelijke Rozendalers stonden op de loonlijst bij F.J.W. en woonden in huizen 

die in zijn bezit waren. De grote villa’s binnen de gemeente werden allen bewoond door 

familieleden van hem.207 De inwoners van Rozendaal waren afhankelijk en tegelijk erg gesteld 

op hem. Dit blijkt onder andere uit Van der Wijcks bijdrage in de bundel Acht zwerfstenen uit 

het Gelders Landschap uit 1979. In zijn bijdrage citeert hij Charles Morgan, een geïnterneerd 

militair die tijdens de Eerste Wereldoorlog een tijd op Rosendael verbleef. Hij schreef een 

aantal belevingen op in zijn boek The fountain over ‘Enkendaal’ waar wordt gerefereerd aan 

Rosendael. Een citaat over F.J.W.: 

 

‘The Enkendaal people are his people. When there’s need, everything he has is theirs  - just as much as if 

they were his children. They adore him, and the queer thing is that he’s scarcely aware that in this world 

he’s fast becoming unique’.
208 

 

F.J.W. was een, politiek en sociaal betrokken persoon, een fervent jager en sportliefhebber. 

Ook had hij grote belangstelling voor de tuinkunst getuige zijn voorzitterschap van de 

Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Sport speelde een grote rol in het 

gezin van F.J.W., zoals blijkt uit hun abonnementen op sporttijdschriften als De 

Sportkroniek en De Nederlandsche Sport.209 F.J.W. had tevens een aandeel in de opkomst van 

de georganiseerde sport, dat eind negentiende eeuw van start ging. Zo was hij actief betrokken 

bij de oprichting van de Rosendaelse Golfclub in 1895. Ruim twintig jaar later was hij met zijn 
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 Website Gelders Archief,  www.geldersarchief.nl Geraadpleegd op 23 juli 2016.  
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 Sleebe, V.C., ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur. De adel in de negentiende en twintigste eeuw’, in: Jacobs, 
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oudste zoon Reinhard ‘Rein’ Jan Christiaan betrokken bij de oprichting van golfclub Enghuizen 

in 1926.210 De Arnhemse voetbalclub Vitesse (opgericht in 1892) heeft haar clubkleuren te 

danken aan de familie Van Pallandt. De familie stelde de club uniforme shirts ter beschikking 

en waren niet geheel toevallig in de Van Pallandt-kleuren (Figuur 3.3). Tot op de dag vandaag 

zijn deze kleuren gewaarborgd op het shirt (Figuur 3.4). Na Frederik Jacob Willems´ 

overlijden zou zijn vrouw de goede relatie met de Rozendalers voortzetten. Haar 80e 

verjaardag werd groots gevierd en de Arnhemse Courant berichtte  daarover op 27 januari 1939 

het volgende: ‘In den loop der jaren heeft mevrouw Van Pallandt door haar beminnelijkheid en 

hartelijkheid zoovelen aan zich verknocht, dat haar jaardag ditmaal stellig op bijzondere wijze zou 

worden gevierd’.
211

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het geërfde grondbezit van F.J.W. is veel archiefmateriaal beschikbaar. In de ’Taxatie van 

vermogensbelasting der goederen van Frederik Jacob Willem’, uit 1916, staat zijn grondbezit 

keurig op een rij (Tabel 3.2). Uit de tabel blijkt dat F.J.W. de ruime meerderheid kreeg qua 

onroerende goederen uit de erfenis van 1902. Hij erfde Rosendael en zou het vruchtgebruik van 

landgoed Keppel erven nadat levenslang vruchtgebruikster Sara Geertrui Agathe Brantsen 

(1836-1923) zou overlijden. Van het Planken Wambuis, Oud Reemst en de Kompagnieberg 

erfde hij ongeveer de helft (circa 1.588 ha). Van de gebieden in Deelen is niet bekend hoeveel 

hij erfde, naar verwachting de helft (1.244 ha).  De onroerende goederen uit de Provincie 

Zeeland werden waarschijnlijk tussen 1902 en 1916 verkocht, aangezien deze goederen niet 

meer voorkomen in taxatieregisters na 1916. Als eigenaar van Rosendael zal F.J.W. later in dit 

hoofdstuk besproken worden.  
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 Sleebe, Tussen regeringsmacht en dorpscultuur (2013), 288.  
211

 Arnhemse Courant, (1939),  ‘Douairière F.J.W. Baronesse van Pallandt geb. Loudon wordt op 3 februari a.s. 80 
jaar’, in: Arnhemse Courant, 27 januari 1939. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=rosendael+f.j.w.vanpallandt Geraadpleegd op 6 oktober 2016. 

Figuur 3.3:  Familiewapen Van Pallandt,, 
bron: GA, 0409, Huis Keppel, inv.nr. 132-0005. 

 

Figuur 3.4: Thuisshirt Vitesse seizoen 2016-
2017, bron: Website Vitesse www.vitesse.nl 
Geraadpleegd op 27 september 2016. 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=rosendael+f.j.w.vanpallandt
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Jongste zoon Werner Karel baron van Pallandt trouwde in 1888 met Adolphine Wernardine 

Charlotte Wilhelmine van Knobelsdorff (1866-1945). Hij had geen beroep en woonde met zijn 

gezin van zes kinderen, waarvan één vroegtijdig overleed, in het huis Rozenheuvel te 

Rozendaal. In 1902 erfde hij onder andere de heerlijkheid Petkum te Noord-Duitsland. Later 

zou hij het verkopen, maar in welk jaartal is niet bekend.212 Uit een staat van toedeling, uit 

circa 1920, aan Werner Karel’s neefje Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (1888-1938) 

blijkt Petkum op dat moment nog in bezit te zijn van de familie Van Pallandt.213 In de 

gemeente Velp erfde Werner Karel circa 50 van de 150,39 hectare. De grond bestond 

voornamelijk uit weilanden die hij vervolgens tussen 1909 en 1920 verkocht aan diverse 

particulieren.214 Verder erfde hij ruim een derde deel van het Planken Wambuis, Oud Reemst 

en de Kompagnieberg (circa 1.226 ha).215 Van de gebieden Deelen, Deelense Veld en het 

Deelense Zand erfde hij mogelijk de helft (1.244 ha). De exacte verdeling van deze gebieden 

waren niet in het kadaster te achterhalen.   
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 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 238.   
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 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 974, staat van de toedeling aan R.J.C. van Pallandt van Rosendael van goederen 
onder Arnhem, Velp, Wageningen en Petkum , waarschijnlijk uit de nalatenschap van zijn vader, circa 1920.  
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Geraadpleegd op 21 december 2016. 
215

 Website Kadaster, Leggerartikel Otterlo (OTL02), leggerartikel www.kadaster.nl/kadasterviewer  
Geraadpleegd op 21 december 2016. 

Gemeente Aantal 
hectare 

Apeldoorn  14,37 

Arnhem 22,66 

Hummelo en Keppel* (blooteigendom) 851,45 

Otterlo   

a. Planken Wambuis 987,72 

b. Deelen, Deelense Veld & Deelense Zand 1.244  

c. Oud Reemst & Kompagnieberg 609,08 

Randwijk  

a. De Wolfskamp 64,68 

b. Schoutenwaard 45,53 

Rheden 8,34 

Rozendaal 2.234 

Velp 115,03 

Westervoort 1,48 

Wageningen 34,33 

Totaal aantal ha 6.232,67 

Tabel 3.3: Geërfd grondbezit Frederik  Jacob Willem baron van Pallandt en 
Constantia Alexine Loudon (1902), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755.  
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Personeel van Rosendael  

Een landgoedeigenaar van een groot landgoed had een groot personeelsbestand nodig om het 

beheer van zijn landgoed te continueren. Personeel was nodig voor werkzaamheden binnen 

het buitenhuis of kasteel, het huis- en tuinonderhoud, toezicht in de tuin en bos, landbouw, 

bosbouw, jacht etc.  

 

Het aantal werknemers op Rosendael en de diversiteit aan werkzaamheden was omstreeks 

1900 aanvankelijk groot. Vrijwel alle mannelijke Rozendalers stonden op de loonlijst van F.J.W. 

Slechts enkelen werkten in Velp of Arnhem.216 De beschikbare informatie over de 

ontwikkelingen van het personeelbestand van Rosendael is echter gefragmenteerd. Op basis 

van enkele archiefstukken, aangevuld met literatuur en een krantenartikel, kan een korte 

reconstructie gemaakt worden gemaakt over de werknemers en de aard van de 

werkzaamheden op Rosendael. 

 

Bij het hebben van een groot landgoed als Rosendael was het in dienst hebben van een 

rentmeester noodzakelijk.217 De rentmeester vormde het verlengstuk van de baron in 

uiteenlopende zaken met betrekking tot het beheer van het landgoed. F.J.W. had twee 

rentmeesters in dienst voor Rosendael en later ook Keppel: de gebroeders Willem Kroese 

(1876-1938) en Johannes Christiaan Kroese (1877-????). De broers waren afkomstig uit Dieren 

(gemeente Rheden) en van beide zijn correspondentiebrieven gearchiveerd met betrekking tot 

het beheer van Rosendael tijdens de periode 1920-1941. De brieven gingen over uiteenlopende 

zaken zoals wegonderhoud en -uitbreidingen, kapotte waterleidingen, nieuwe straatverlichting 

en de aan- en verkoop van grond.218  

 

F.J.W. nam vanaf 1 maart 1903 August Friedrich Wilhelm Schreurs (1874-1958)  in dienst als 

tuinbaas. 219 Hij was afkomstig uit Hoog-Keppel en was voorheen werkzaam op landgoed 

Keppel.220 Hij was gespecialiseerd in tuinbouw en viel tijdens een tuinbouwtentoonstelling op 

Rosendael (1901) in de prijzen.221 Mogelijk was F.J.W. onder de indruk van zijn kwaliteiten als 

tuinbouwer. F.J.W. zou met hem vervolgens ieder jaar een bezoek brengen aan Londen om de 

bloemenshow in Kensington Gardens te bekijken. In 1904 liet hij Schreurs een rozentuin 

aanleggen geïnspireerd door het Engelse voorbeeld tot een bloemenweelde.222 Schreurs wordt 

in diverse bronnen gekwalificeerd als tuinbaas maar ook als landgoedopzichter, beheerder van 

het landgoed, bosbaas en rentmeester. Tussen 1909 en 1958 was hij raadslid van gemeente 
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Rozendaal en tussen 1934 en 1949 wethouder.223 Waarschijnlijk was hij een gezichtsbepalend 

en invloedrijk figuur op Rosendael gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw. In 1947 

werd hij geridderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.224  

 

Op basis van enkele gevonden archiefstukken met betrekking tot het personeel van Rosendael, 

aangevuld met literatuur en een oud krantenartikel, is het mogelijk een schets te maken van de 

Rosendaelse werknemers. In een interview uit de Telegraaf (1976) met Willem Frederik Torck 

baron van Pallandt, erfgenaam en derde zoon van F.J.W., lezen we dat er in 1900 nog 22 

‘bedienden’ in het kasteel werkten.225 De baron liet destijds regelmatig advertenties in lokale 

kranten plaatsen waarmee hij liet weten te zoeken naar bekwame keukenmeiden, 

binnenmeiden, linnenmeiden, kamenieren en huisknechten.226 Zij hielden het kasteel schoon, 

maakten de bedden op, poetsten het zilver, verzorgden het ontbijt en het avonddiner, 

voorzagen de kachels en haarden van hout et cetera. Het waren fulltime banen. Iedere twee 

weken hadden ze één dag vrij. Die dag ging het personeel uit eten in huis Rozenheuvel te 

Rozendaal.227  

 

Volgens het ‘register van uitbetaalde lonen aan werklieden in de tuin en het bos’ uit 1909 

bestond het buitenpersoneel uit: rentmeesters, tuinpersoneel, bospersoneel, schilders, 

timmerlieden, metselaars, loodgieters, smidsen, jagers, koetsiers, parkgidsen en boeren. 

Daarnaast werden er wekelijks ‘losse arbeiders’ aangeslagen.228 Het aantal losse arbeiders 

schommelde per week tussen de tien en vijftien. De ene week was er (extra) personeel nodig 

voor bijvoorbeeld het rioolonderhoud, de week erna waren drijvers opgeroepen die een 

jachtpartij begeleidden. In het artikel Het wilde in het bloed van de Van Pallandts (1990) schrijft 

Ursula den Tex kort over het personeel op basis van een bemachtigd Rosendaels’ kasboek uit 

1928. Uit deze kasboeken blijkt dat ook de muziekdirecteur, de predikant, de organist, de 

koster, de orgeltrapper en diverse gepensioneerden op de loonlijst stonden.229 De rentmeester, 

secretaris, landgoedopzichter en de tuinbaas/werkbaas waren de hogere functies op het 

landgoed. Een voorbeeld. Schreurs verdiende volgens het register van uitbetaalde lonen uit 

1909, een weeksalaris van ƒ 15,- per week. Op jaarbasis verdiende hij ƒ 780,-. Het gemiddelde 

tuinpersoneelslid verdiende ruim de helft minder met ƒ 6,- per week (ƒ 312,-per jaar).230  

 

Binnen de heerlijkheid was het bospersoneel onder meer werkzaam op de Imbosch. M.J. 

Matser beschrijft in De Imbosch, monument in een (natuur)monument gedetailleerd de 

werkzaamheden van de Imbosch-bewoners aan het begin van de twintigste eeuw. Men werkte 

als bosarbeider, (heide)plagger, omspitter, houtopbinder, jachtopzichter (oppasser), of 

boswachter (bosbaas). Er was tevens een werkbaas die het gezag van de baron 
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vertegenwoordigde. Naast het werk voor de baron hadden ze hun eigen landbouwgrond waar 

ze in de avonden op werkten.231 Volgens een het register van uitbetaalde lonen uit 1909 blijkt 

dat F.J.W. dertien vaste mensen voor het ‘bos’ in dienst had genaamd: J. Lucassen, H. 

Materman, J. Hendriks, A. Peters, D. Heesbeen, W. Smit, J. Henriks, Joolink, F. Jansen, U. 

Materman, J. Burgers, Kip (3,5 dag) en T. Winkels.232 Ditzelfde aantal werknemers had F.J.W. in 

dienst voor de het park en de tuin in 1909. Ze waren verantwoordelijk voor het onderhoud van 

het park en de tuin. Ze heetten: M. Peters, W. Peters, G.J. Hoogesteeg, C. Hendriks, K. Jansen, 

A. Jurriëns, R. Hink, U. Hink, U van Minkelen, W. Kempen en J. Burgers. Onderaan enkele 

weekloonlijsten van het tuinpersoneel  staat dat ‘armen’ een weekbedrag van ƒ0,60,- 

ontvingen. Daarmee werden de mindere bedeelden bedoeld. Volgens Ursula den Tex werd 

dergelijke liefdadigheid voorheen meer in natura uitgedrukt dan in geld.233  Het kenmerkte de 

goedheid en betrokkenheid van  F.J.W. ten aanzien van zijn Rozendalers.  

Als F.J.W., inclusief entourage, op jacht ging, waren enkele Rozendalers, zoals pachters en 

arbeiders van oudsher verplicht om bij de jacht hulp te verlenen. Deze hulpverlening omvatte 

de volgende zaken: het drijven van wild, het transporteren van wapens, voedsel, dranken en 

het zoeken en transporteren van geschoten wild.234 Uit deze gegevens kan de conclusie worden 

getrokken dat Rosendael in het begin van de twintigste eeuw nog zeer vitaal was gezien het 

grote, diverse personeelsbestand. In de volgende paragraaf wordt onder meer onderzocht of dit 

personeelsbestand in stand bleef tot 1932. 
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3.3 Beheer- en exploitatiereconstructie landgoed Rosendael (1902-1932) 

Na het erven van Rosendael werd het de taak van F.J.W. om het beheer te continueren tot zijn 

overlijden (1932). Op welke wijze hij dit beheer ten uitvoer bracht en wat zijn belangrijkste 

inkomsten en uitgaven waren, wordt nu geanalyseerd. Belangrijk is daarbij na te gaan wat 

F.J.W. deed om de continuïteit van zijn grondbezit te kunnen behouden.  

 

Eigenaren van grote landgoederen, zoals Rosendael, kenden diverse inkomstenbronnen zoals 

landbouw, bosbouw, pacht, huur en de jacht. Voor Rosendael werden deze inkomsten niet 

alleen binnen landgoed Rosendael gegenereerd maar ook uit grondbezit in andere gemeenten. 

Net als iedere landgoedeigenaar kreeg F.J.W. gedurende zijn bewind over Rosendael te maken 

met (stijgende) uitgaven zoals diverse belastingen, loonkosten en het onderhoud van het huis 

of kasteel inclusief tuin en/of park. De vraag is of deze ontwikkelingen invloed hadden op het 

beheer.  

 

De inkomsten: pacht, huur, recreatie en bosbouw 

Ten eerste ontving F.J.W. jaarlijks enkele traktementen. Hij ontving als landcommandeur van 

de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht een jaarlijks bedrag aan 

commandeurstraktementen. De Balije van Utrecht stamt uit de twaalfde eeuw en bestaat nog 

steeds. Het is een adellijke instelling die veertien commanderijen beheerd in Nederland, 

waaronder de commanderijen van Dieren, Rhenen, Doesburg en Valkenburg/Katwijk. Binnen 

deze commanderijen delfden ze inkomsten uit erfpachten, obligatiën, tienden, tinsen, hakhout 

en kerkelijke inkomsten.235 De landcommandeur van de commanderij Utrecht stond als 

hoogste binnen de Orde, waardoor F.J.W. jaarlijks ƒ 5.000,- ontving.236 Als burgemeester van 

Rozendaal ontving F.J.W. jaarlijks ƒ 1.800,- en als dijkgraaf van de Arnhemse en Velpse Broek 

nog ƒ 300,- per jaar. Bij elkaar opgeteld ontving hij jaarlijks ƒ 7.100,-.237 

 

Aan het begin van de twintigste eeuw bestonden de belangrijkste inkomsten van het 

Rosendaelse grootgrondbezit uit pacht, huisverhuur en tiendrechten.238 Helaas ontbreekt in 

het huisarchief van Rosendael een kasboek of jaaroverzicht waarin de jaarlijkse inkomsten uit 

pacht, huisverhuur en tiendrechten in chronologische volgorde staan opgesteld. Wel zijn er 

enkele losse pacht- en huurcontracten in te zien. Een pachtcontract voor ‘weilanden’ op de 

Velperbroek uit 1910 was zes jaar geldig tegen een vaste prijs van ƒ 3.000,- per jaar. Dit bedrag 

moest in twee termijnen per jaar betaald worden.239 In het contract staat dat de pachter het 

recht had op contractverlenging voor nogmaals zes jaar tegen dezelfde prijs. Een huurcontract 

uit 1927 voor de villa Klein Rosendael wijst op een duur voor maar liefst tien jaar met twee 

verlengingsmogelijkheden voor eveneens tien jaar (tot 1957).240  
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Voornamelijk buiten de heerlijkheid waren velen landerijen verpacht of in eigen gebruik. 

Binnen de heerlijkheid genereerde F.J.W. de belangrijkste inkomsten uit hout en huisverhuur. 

De woningen binnen de gemeente Rozendaal waren allemaal in het bezit van F.J.W. waardoor 

hij jaarlijks vele huursommen vergaarde. Helaas ontbreken concrete cijfers, maar met 

driehonderd inwoners (begin twintigste eeuw) waren deze inkomsten waarschijnlijk 

aanzienlijk. Het recht op tienden gaf eveneens een verzekerd inkomen. Tiendplichtigen 

moesten een tiende deel van bijvoorbeeld hun rogge- en boekweitoogst afstaan aan de 

tiendheer, in dit geval F.J.W. Met de komst van de Tiendwet-1907 werden per 1 januari 1909 

alle tienden opgeheven waardoor deze inkomsten voor hem wegvielen.241  

 

In het begin van de twintigste eeuw zochten landgoedeigenaren alternatieve manieren om 

inkomsten te genereren, aangezien de financiële situatie voor hen slechter werd (hoofdstuk 

2.5). Mogelijk was dit ook voor F.J.W. de aanleiding om het park van Rosendael open te stellen 

en daarbij entreegeld te vragen. Opvallend genoeg werden de gegenereerde inkomsten uit het 

park van Rosendael tussen 1903 en 1954 wel structureel bijgehouden in een compact kasboek 

met betrekking tot het financieel beheer van het park.242 Zoals eerder aangegeven waren er in 

1909 dertien mensen in dienst ten behoeve van het onderhoud van het park en het rondleiden 

van geïnteresseerde bezoekers. Het aantrekkelijk houden van het park was van groot belang 

omdat in 1909 al ƒ 3.326,- werd verdiend aan toegangsbewijzen voor bezoekers.243 Een 

parkbezoeker van Rosendael berichtte hierover het volgende:  

 

‘Het groote ijzeren hek staat wagenwijd open, ’n politieman houdt er zwijgend de wacht, en stroomen, 

stroomen bezoekers trekken heen en weer, begeleid door eenige parkwachters e.d. die deze tallooze 

dagtouristen leiding en voorlichting verschaffen’.
244
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Grafiek 3.1: Jaarlijkse inkomsten park Rosendael (ƒ), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690. 
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Grafiek 3.1 geeft een overzicht weer van de jaarlijkse inkomsten (bruto) van het park Rosendael 

tussen 1903 en 1932 (de jaarlijkse kosten niet inbegrepen). Vanaf 1903 tot en met de start van de 

Eerste Wereldoorlog bleven de inkomsten relatief stabiel. Gedurende de Eerste Wereldoorlog, 

met uitzondering van 1916, liepen de inkomsten terug. Vanaf 1919 tot en met 1932 stegen de 

parkinkomsten geleidelijk, van gemiddeld ƒ 3.000,- gulden naar gemiddeld bijna ƒ 6.000,- per 

jaar.  

Tot slot de inkomsten uit de bosbouw. Dankzij de hoge stijging van het totaaloppervlak aan 

bosareaal, middels het in cultuur brengen van grond  in de negentiende eeuw, groeide de 

bosbouw uit tot een belangrijke inkomstenpost. Hout werd voornamelijk geleverd vanuit de 

Imbosch, het Planken Wambuis (gemeente Otterlo) en de overige bossen van Rosendael. 

F.J.W. had het voordeel dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de vraag naar 

bouw- en mijnhout in Nederland was gestegen.245 Rosendael, dat in 1916 voor 58% met bos 

bedekt was, kon vanzelfsprekend voldoen aan deze vraag. Het hout van Rosendael werd 

verkocht middels publieke verkoop, kaalslag en het werd uit de losse hand verkocht. De 

publieke houtverkoop van januari werd jaarlijks via de regionale kranten en pamfletten 

verspreid (Figuur 3.5).246  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huisarchief van Rosendael bevat een waardevol document waarin de geldopbrengsten uit 

de houtverkopingen tussen 1909 en 1942 consequent zijn bijgehouden door toenmalig tuinbaas 

en landgoedopzichter August Friedrich Wilhelm Schreurs (1874-1958).247  Schreurs was 

verantwoordelijk voor de houtverkoop en hield de opbrengsten uit de Imbosch, het Planken 

Wambuis (gemeente Otterlo) en de overige bossen van Rosendael apart bij. Aan het eind van 

elk jaar telde hij alle inkomsten bij elkaar op.  
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Figuur 3.5: ‘Houtverkoopingen 
Rosendaal’ , bron: GA, 0525, Huis 
Rosendael, inv. nr. 1755. 

Cirkeldiagram 3.1: Inkomstenvergelijking ‘Boschbedrijf 
Rosendael’, bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755.  
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In Grafiek 3.2 staan de gezamenlijke houtinkomsten afkomstig uit het Planken Wambuis 

(gemeente Otterlo), de Imbosch en de overige bossen van Rosendael in chronologische 

volgorde opgesteld.248 In totaal werd tijdens deze periode ƒ 1.161.953,- uit hout verdiend. Van 

dit bedrag werd  ƒ 385.960,- verdiend aan hout afkomstig uit het Planken Wambuis, ƒ 474.731,- 

uit de Imbosch en ƒ 301.262,- uit de bossen van Rosendael (Cirkeldiagram 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarinkomsten uit hout fluctueren sterk. Tussen 1909 en 1919 stegen de inkomsten 

geleidelijk en lagen de inkomsten gemiddeld op ruim ƒ 26.000,-. Er werd een dieptepunt 

bereikt in 1910 (ƒ 3.610,-). Het jaar 1920 was de absolute uitschieter.249 In dat jaar werd er maar 

liefst 63 hectare grond aan bos gekapt met waardevolle bomen van gemiddeld 50-60 jaar oud. 

De houtverkoop in dat jaar was mogelijk zo explosief vanwege mogelijke financiële problemen 

van F.J.W. of vanwege de  opgelopen houtschaarste in Nederland na de Eerste Wereldoorlog.250 

In de jaren die volgden (1921-1932) lag de jaarwinst rond een ruime ƒ 43.000,- met het jaar 1932 

als dieptepunt (ƒ 13.395,-). Geconcludeerd kan worden dat de inkomsten uit het park en het 

bosbedrijf geleidelijk waren gestegen. Daartegenover stonden natuurlijk de uitgaven.  
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Grafiek 3.2: Inkomsten bosbedrijf Rosendael (ƒ), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
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De uitgaven:  de belastingen  

F.J.W. had gedurende zijn bewind over Rosendael te maken met diverse belastingen die 

gedurende die periode tot steeds grotere hoogten piekten. Hij betaalde jaarlijks 

grondbelasting, vermogensbelasting, personele belasting, inkomensbelasting en bij een erfenis 

successiebelasting.  

 

De ouders van F.J.W. hadden in 1888 en 1898 successiebelasting moeten betalen aan de staat 

na twee erfenissen. Na het overlijden van zijn ouders in 1902 kreeg erfgenaam F.J.W. ermee te 

maken en in 1915 opnieuw vanwege het erven van landgoed ’t Mulra of Mulrade  

(191,3 ha) in de gemeente Hummelo en Keppel. Deze grond erfde hij van zijn oom Emilius 

Johan baron van Pallandt (1829-1914) die ongehuwd en kinderloos was.251 Dit betekende dat de 

erfenis niet in recht neergaande lijn zou gaan en de successiebelasting extra prijzig werd voor 

F.J.W. Het moment van deze erfenis kwam gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

waarin de successiebelasting progressief bleef stijgen. Over de waarde van het landgoed moest 

F.J.W. minstens 10,9% (1911) betalen, mogelijk lag dit percentage in 1915 hoger. In 1917 lag het 

percentage inmiddels op 13,9%.252 In 1916 werd het landgoed inclusief omliggende landerijen 

getaxeerd op ƒ 238.200,-. Van dit bedrag betaalde F.J.W. naar verwachting 10,9%, dat neerkomt 

op ƒ 25.964,-.253  

 

Nadelig voor F.J.W., alsmede andere landgoedeigenaren op de Veluwezoom, was de stijgende 

vraag naar woonruimte en de behoefte voor recreatie in Nederland. Dit resulteerde in een 

toename van vakantiewoningen, villaparken en particuliere woningen op de Veluwezoom. 

Tegelijkertijd breidde de woonplaatsen en steden zich sneller uit, met als gevolg dat de 

regionale grondprijzen gingen stijgen.254 Dit betekende dat Frederik Jacob Willems´ 

onroerende goederen geleidelijk hoger in waarde getaxeerd werden, met als gevolg dat de 

grondbelasting ging stijgen en tegelijkertijd het totale vermogen, waardoor de 

vermogensbelasting eveneens ging stijgen. Rosendael bestond voor een groot deel uit 

nutteloze en onexploiteerbare zand en heide (woeste grond) en desondanks werd de grond 

geleidelijk hoger gewaardeerd.  

 

Tussen 1916 en 1928 was de taxatiewaarde van Rosendael bijna verdubbeld (Grafiek 3.3).255   

Net als Rosendael kende het Planken Wambuis (gemeente Otterlo) een forse stijging in de 

taxatiewaarde. In de jaren 1902-1903 werd het circa 3.860 hectare grote Planken Wambuis 

(inclusief Oud Reemst en de Kompagnieberg) getaxeerd op ƒ 134.798,-. In 1929 werd het 

inmiddels tot 2.007 hectare gereduceerde Planken Wambuis getaxeerd op ƒ 400.000,- 

(Grafiek 3.4). Het totale grondbezit van F.J.W. werd in 1916 getaxeerd op ƒ 1.631.151,-. In 1919-

1920 taxeerde de inspecteur van de vermogensbelasting Rosendael en overig grondbezit op 

inmiddels ƒ 2.120.000,-. Landgoed Keppel werd in 1923 toegevoegd. De erfgenamen van F.J.W. 

zagen de hoogte van het toekomstig te betalen bedrag aan successiebelasting hard stijgen. De 

                                                           
251

 Website Kadaster, Leggerartikel Keppel (KPL02), leggerartikel 961  www.kadaster.nl/kadasterviewer  
Geraadpleegd op 21 december 2016. 
252

 Verstegen, Vrije wandeling (2017), 139 . 
253

 Hetgeen overeenkomt met zo´n € 240.000,-.Website Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php Geraadpleegd op 4 januari 2017. 
254

 Van Cruyningen, Landgoederen en landschap (2005), 41. 
255

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr, 1755. 

http://www.kadaster.nl/kadasterviewer
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toekomst voor het behoud van de heerlijkheid Rosendael als samenhangende eenheid kwam er 

met de jaren slechter voor te staan. Mogelijk zorgde deze stijging in taxatie er mede voor dat 

F.J.W. besloot stukken grond te gaan verkopen met de laagste pachtwaarde. De goederen 

Deelen, het Deelense Veld, het Deelense Zand, Oud Reemst en de Kompagnieberg bestonden 

voornamelijk uit woeste grond.256  
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 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 201. 

Grafiek 3.3: Ontwikkeling taxatiewaarde van Landgoed Rosendael, bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. 
nr. 1755. 

Grafiek 3.4: Ontwikkeling taxatiewaarde van het Planken Wambuis, bron: GA, 0525, Huis Rosendael, 

inv. nr. 1755. 
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In paragraaf 3.1 is een overzicht gegeven van het soort personeel dat op Rosendael werkte.  

Mogelijk geeft de ontwikkeling van het personeelsaantal inzicht in de financiële toestand op 

het landgoed. Het gefragmenteerde archiefmateriaal biedt helaas beperkte informatie om deze 

ontwikkeling chronologisch op papier te zetten. Wel kunnen er enkele cijfers uit 

uiteenlopende jaren gegeven worden, waardoor toch enig inzicht verschaft kan worden. 

 

Het ‘kasboek met betrekking op het financieel beheer van park Rosendael‘ (1903-1954) geeft 

inzicht in de ontwikkeling van het aantal en de loonhoogte van de parkgidsen.257 Hieruit blijkt 

dat het gemiddelde aantal gidsen tussen 1903 en 1916 rond de dertien lag. In 1911 waren er zelfs 

vijftien gidsen in dienst, in 1912 veertien. In de daaropvolgende periode 1917-1932, waren 

gemiddeld twaalf gidsen in dienst, met uitzondering van 1928 en 1929 waarin elf gidsen in 

dienst waren. Ondanks het relatief stabiele aantal parkgidsen laten hun loonkosten wel een 

stijging zien (Grafiek 3.5).258 Tussen 1903 en 1919 lagen de gemiddelde totaalkosten voor het 

loon van de parkgidsen op ƒ 780,- per jaar. Vanaf 1920 is een forse stijging waarneembaar. Deze 

stijging is opvallend want in 1920 waren evenveel (twaalf) gidsen in dienst als in 1919. Het 

totale loonbedrag voor de parkgidsen lag in 1920 0p: ƒ 1.872,-. Een stijging van maar liefst 140% 

binnen een jaar. In de agrarische sector viel, zo blijkt uit cijfers van Verrips-Roukens, dezelfde 

trend te bespeuren. De loonstijgingen zorgde ervoor dat pachtboeren geleidelijk afscheid 

moesten nemen van de ‘meiden en kleine knechten’ op het boerenbedrijf.259  

 

In jaren die volgden zou het loon verder stijgen. Belangrijke oorzaak was de toevoeging van 

sociale lasten bovenop het basisloon. Dit betekende dat F.J.W. als landgoedeigenaar bovenop 

het loon van werknemers en ingehuurde bedrijven bijvoorbeeld kinderbijslag en een 

pensioenvoorziening moest uitbetalen.260 Het werd naarmate steeds lastiger om goedkoop 

personeel te vinden. Ondanks de stijgende lasten is het opvallend dat het aantal gidsen slechts 

licht zakte. Dit was naar verwachting noodzakelijk gezien het feit dat het aantal bezoekers 

bleef stijgen en de inkomsten uit het park steeds belangrijker werden. 
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 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690. 
258

 Ibidem. 
259

 Verrips-Roukens, K., Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977, (Den Haag, 1982), 94-95. 
260

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 

Grafiek 3.5: Loonontwikkeling gidsen + onkosten park Rosendael (ƒ), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690. 
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Een inkomsten- en  uitgavenbalans van het park (1925-1929) laat zien dat vanaf 1927 de 

inkomsten werden overstegen door de kosten (Tabel 3.4).261 De loonstijging van de 

parkgidsen, het tuin- en overige personeel lag hieraan ten grondslag. Hetzelfde gold voor het 

bosbedrijf waar een soortgelijke stijging in kosten waarneembaar is (Tabel 3.5).  

Park  

Jaartal Kosten (ƒ) Baten (ƒ) 

1925 5.297 5.432 

1926 5,588 5.834 

1927 6.656 5.442 

1928 6.656 5.935 

1929 6.913 6.369 

 

 

 

De inkomsten- en uitgavenbalans uit 1930 

Het jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven uit 1930 biedt (gedeeltelijk) inzicht in de 

toenmalige financiële toestand van Rosendael, Keppel en overig grondbezit van een jaar.262 

Deze winst- en verliesrekening werd gemaakt voor eigen inzicht en om de mogelijke winst op 

te geven ten behoeve van de Rijksinkomstenbelasting.  

 

De jaarbalans van landgoed Rosendael, dus exclusief overig grondbezit (2.234 ha), bleek in 1930 

negatief met ƒ 13.424,- in de rode cijfers (Tabel 3.6).263 Volgens dit overzicht hadden de kosten 

de inkomsten overschreden op landgoed Rosendael. Het jaarsalaris van tuinbaas en 

landgoedopzichter Schreurs (ƒ 2.000,-) verraadt een grote loonstijging  ten opzichte van 1909 

(ƒ 780,-). Voor de overige werknemers (o.a. loodgieters, timmerlieden, metselaars) gold 

hetzelfde waardoor de uitgaven op landgoed Rosendael enorm waren toegenomen in meer dan 

twintig jaar tijd, van 1909 tot 1930. Tabel 3.6 geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke 

financiële situatie van F.J.W. Die viel best mee aangezien de inkomsten van het park  

(ƒ 6.197.-), het bosbedrijf (ƒ42.991,-), traktementen (ƒ 7.100,-) rente-effecten (ƒ  17.546,-), 

hypotheken (ƒ3.010,-) en losse gelden (ƒ 2.973,-) niet waren meegewogen. Deze bedragen bij 

elkaar opgeteld (minus ƒ 13.424,-) maakt: ƒ 66.393,- in de plus. De voornaamste 

inkomstenbronnen van grondbezit buiten Rosendael, waren de verpachting van bouw- en 

weilanden, grasverkoop, huisverhuur en ingeschaard vee.264 Het winstbedrag was samen  

ƒ 29.659,-. Het totale winstbedrag voor Rosendael en overige bezittingen van F.J.W. kwam 

daarmee 0p ƒ 96.052,-. 

 

Sinds het overlijden van Sara Geertrui Agathe Brantsen in 1923 was F.J.W. niet alleen 

blooteigenaar maar eveneens vruchtgebruiker van landgoed Keppel, waardoor hij een grote 

inkomstenbron erbij had. In totaal bezat hij 1.007 hectare (inclusief landgoed ’t Mulra) in de 
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 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
262

 Ibidem. 
263

 Ibidem. 
264

 In de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Hummelo en Keppel (’t Mulra), Otterlo, Randwijk, Rheden, Velp, 
Westervoort en Wageningen. GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 

Bosbedrijf  

Jaartal Kosten (ƒ) Baten (ƒ) 

1925 11.169 61.193 

1926 12.468 44.417 

1927 12.845 58.896 

1928 13.196 57.317 

1929 13.884 41.615 

Tabel 3.4: Kosten versus baten park Rosendael (1925-
1929), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 

Tabel 3.5: Kosten versus baten bosbedrijf Rosendael 
(1925-1929), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
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gemeente Hummelo en Keppel.265 Landgoed Keppel bleek voor de lange termijn een financiële 

aanwinst. De jaarbalans van landgoed Keppel werd apart aan de inkomsten- en uitgavenbalans 

toegevoegd en in 1930 was het winstbedrag maar liefst ƒ 41.222,- waardoor het totale 

winstbedrag van F.J.W. opliep naar ƒ 137.274,-. Tot slot werden enkele renteschulden, 

pensioenen en een levensverzekering van dit bedrag gehaald waardoor F.J.W. een totaalbedrag 

van ƒ 131.204,- verdiende in 1930.266 Conclusie is dat ruim de helft van de inkomsten (ƒ 70.881,-) 

in 1930 van buiten de heerlijkheid afkomstig waren. Een belangrijk gegeven dat impact bleek te 

hebben op de instandhouding van Rosendael. Zonder Keppel was het voor de Van Pallandts op 

Rosendael lastig rondkomen en koos men voor onomkeerbare oplossingen voor financiële 

problemen. 

 

 

De eerste versnippering van het grootgrondbezit 

Historisch geograaf Gerard Derks schrijft in Cultuurhistorische analyse het Nationale Park de 

Hoge Veluwe (2007) dat de in financiële problemen geraakte ‘baron van Pallandt van 

Rosendael’ (F.J.W.) genoodzaakt was grond te verkopen in 1916.267 F.J.W. en jongste broer 

Werner Karel verkochten op 1 maart 1916 de gebieden Deelen, Deelense Veld en het Deelense 

Zand (2.488 ha), en een half jaar later op 1 november 1916 Oud Reemst en de Kompagnieberg 

(1.249 ha, kaart 3.6). De goederen werden verkocht aan Anthony Georg Kröller (1862-1941) en 

                                                           
265

 Website Kadaster, Leggerartikel Keppel (KPL02), leggerartikel  1517 www.kadaster.nl/kadasterviewer  
Geraadpleegd op 21 december 2016. 
266

 Hetgeen overeenkomt met zo´n € 1.045.000,-. Website Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php Geraadpleegd op 12 januari 2017. 
267

 Derks, G., Cultuurhistorische analyse het Nationale Park de Hoge Veluwe. Een esthetisch beeld van ons moderne 
Nederland, (Arnhem, 2007), 55. 

Onroerende goederen Baten (ƒ,-) Onderhoud en 
personeel Rosendael 

Kosten (ƒ,-) 

Huurwaarde kasteel ƒ5.000-1.500 3.500 Grondlasten 2.546 

Opbrengst huizen (pacht/huur) 19.919 Secretaris 900 

Landerijen Schreurs  2.000 

Knollenkamp 219 Assurantie 730 

Leermolens Enk 453 Houtrekening 3.253 

Mariëndaal 246 Steenrekening 91 

Steenhoek 207 Schilders 2.098 

Kappellenberg 130 Timmerlieden 3.290 

Nieuwe Uitleg 1.584 Metselaars 1.638 

Katten- en Pinkenberg 558 Loodgieters 682 

Kleiberg 224 Smid 770 

Uilekampen 348 Pannenrekening 521 

Vosseberg en weiland 150 Arbeiderslonen 7.120 

Breedenberg 158 Hypotheken 12.395 

Hakhout 415 - - 

                       Totaal: ƒ 24.611,- Totale kosten: ƒ 38.035,- 

 
Nadelig saldo ƒ 24.611 - ƒ 38.035 = - ƒ 13.424,- 

Tabel 3.6: Inkomsten en uitgavenbalans landgoed Rosendael  (1930), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 

http://www.kadaster.nl/kadasterviewer
http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
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zijn echtgenote Helene Müller.268 De aankoop van het echtpaar Kröller-Müller was één van de 

vele grondaankopen die uiteindelijk het Nationale Park de Hoge Veluwe zou vormen. Het 

echtpaar kocht de grond in eerste plaats om er te kunnen rijden en jagen. In totaal kocht het 

echtpaar tussen 1909 en 1923 6.000 hectare grond.269 Samen met zijn vrouw Helene Müller 

stond hij aan de wieg van het huidige Kröller-Müller museum.  

 

Mogelijk de belangrijkste reden achter deze grondverkopen was de successiebelasting die 

F.J.W. zowel in 1902 als in 1915 moest betalen na erfenissen.270 De gestegen taxatiewaarden van 

het grootgrondbezit kan eveneens een belangrijke rol gespeeld hebben evenals de toenemende 

kosten en dalende inkomsten van het Rosendaelse grootgrondbezit. De verkochte 4.000 

hectare grond bestond over het algemeen uit woeste grond (zand en heide) en genereerde 

weinig inkomsten. Met het oog op de toekomst, en rekening houdend met de hoge 

successiebelasting die de erfgenamen van F.J.W. in het verschiet lag, waren deze verkopen niet 

onlogisch.F.J.W. kan eveneens gezwicht zijn voor het feit dat de grondkopers (Kröller-Müller) 

het authentieke karakter van het landschap wilden waarborgen voor de toekomst. In 1922-1923 

verkocht F.J.W. tevens de Wolfskamp in de gemeente Randwijk (64,68 ha) voor ƒ 95.000,- aan 

diverse landbouwers.271 Dergelijke verkoop van afgelegen, geïsoleerde landerijen was een 

eenvoudige manier om inkomsten te genereren op korte termijn. Of dit ook effect had op de 

langere termijn zal in het volgende hoofdstuk bekeken worden door de studie naar de 

erfgenamen van F.J.W. 

 

Op 14 april 1932 overleed F.J.W. op 71-jarige leeftijd. Zijn begrafenis op Rosendael kreeg grote 

belangstelling, mede vanwege de aanwezigheid van Koningin Wilhelmina´s echtgenoot Prins 

Hendrik, de Gelderse Commissaris van de Koningin uit Gelderland, vertegenwoordigers van de 

Gelderse adel, vele burgemeesters en afgevaardigden van vele verenigingen (Figuur 3.5).272 

Kort voor zijn overlijden sprak F.J.W. de wens uit dat het behoud en het beheer van Rosendael 

gecontinueerd zou worden als eenheid.273  
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 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
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 Haak, A.C., ‘Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis’, in: Kemperink, R.M., 
Pelzers, E., Kuys, J.A.E., (eindred.), Biografisch woordenboek Gelderland, deel 2. (Hilversum, 2000), 56-58;  ‘Zij 
verwierf bosschen, woeste zandverstuivingen, golvende heidevelden, heuvels, landduinen, bouwgrond in het bezit 
van de Van Heeckeren’s, Van Pallandt’s en oudere geslachten’. Bataviaasch Nieuwsblad, (1938),‘De Hooge Veluwe 
als Natuur- en Cultuurmonument’, in: Bataviaasch Nieuwsblad, 21 juli 1938. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kroller+planken+wambuis Geraadpleegd op 12 oktober 2016. 
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 Website Kadaster, Leggerartikel Randwijk (RWK03), leggerartikelen 693, 833, 894-896 & 993.  
www.kadaster.nl/kadasterviewer Geraadpleegd op 16 december 2016. 
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 De Graafschap-Bode, (1932), ‘Begrafenis F.J.W. Baron Van Pallandt Van Rosendael’, in: De Graafschap-Bode, 20 
april 1932. Beschikbaar op: www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=rosendael+f.j.w.pallandt  Geraadpleegd op 23 
november 2016. 
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 Algemeen Handelsblad, (1938),  ‘Imbosch overgedragen’, in: Algemeen Handelsblad, 22 januari 1938.  
Beschikbaar op: www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=imbosch+1938 Geraadpleegd op 13 september 2016. 
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Kaart 3.6: Grondverkopen Deelen, Deelense Veld, Deelense Zand, Oud Reemst & Kompagnieberg (1916). GIS online, algemene kaart Nederland Bonnebladen 1916, bron:  
Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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3.4 Conclusies 

De onderzoeksvraag voor dit hoofdstuk is of het F.J.W. lukte de financiële continuïteit van 

landgoed Rosendael  (en overig grondbezit) wist te behouden tussen 1902-1932. Uit de 

reconstructie van het grootgrondbezit en de analyse van de inkomsten en uitgaven blijkt dat 

dit deels het geval was. Het onderhoud van Rosendael werd in de loop der jaren steeds 

duurder. De explosieve stijging van het arbeidsloon (parkgidsen, bosbouwers, metselaars, 

timmerlieden etc.) vanaf 1919 was een belangrijke oorzaak. De inkomsten uit het bos bleken 

erg wisselvallig, terwijl de bosonderhoudskosten jaarlijks stegen. De inkomsten uit het park 

stegen geleidelijk, maar dat gold ook voor de kosten. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen 

bezat F.J.W. voldoende grond om jaarlijks (veel) winst te maken. Het verkrijgen van het 

vruchtgebruik van landgoed Keppel in 1923 betekende een grote financiële injectie op jaarbasis. 

In de tussentijd ontwikkelde F.J.W. zich tot een geliefde landgoedeigenaar, burgemeester en 

inwoner. 

 

Ondanks de stijgende kosten behield F.J.W. dus een positief saldo. Echter, door de erfenis van 

landgoed ’t Mulra (191,3 ha) in 1915 moest hij, net als in 1902, opnieuw successiebelasting 

betalen. Deze erfenis was niet in recht neergaande lijn, waardoor de successiebelasting extra 

prijzig was. Deze financiële last, in combinatie met minder inkomsten en hogere kosten 

(waaronder hoge loonkosten) waren een combinatie van factoren dat er mogelijk voor zorgde 

dat F.J.W. en broer Werner Karel circa 4.000 hectare grond gingen verkopen. Het was een 

begrijpelijke verkoop omdat deze grond weinig geld opbracht (woeste grond) maar 

desalniettemin hoger werd getaxeerd vanwege de stijgende grondprijzen, met als gevolg dat de 

grond- en vermogensbelasting jaarlijks duurder werd. Ondanks dat F.J.W. 4.000 hectare 

verkocht, behield hij de heerlijkheid Rosendael als een eenheid. Het was juist dankzij de grote 

grondverkopen, aangevuld met inkomsten uit het overige grondbezit, dat hij de hele 

voormalige heerlijkheid Rosendael kon overdragen aan de volgende generatie. Echter, 

gedurende deze volgende generatie is Rosendael versnipperd en uiteindelijk geheel uit handen 

van de familie Van Pallandt gekomen. Hoe dit kon gebeuren staat centraal in het volgende 

hoofdstuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.5: Begrafenis Frederik Jacob Willem baron van Pallandt, april 1932, 
bron: Website Delpher www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=rosendael+f.j.w.pallandt  

Geraadpleegd op 23 november 2016. 
 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=rosendael+f.j.w.pallandt
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Hoofdstuk 4: Reconstructie van beheer- en 

exploitatieontwikkelingen ten tijde van W.F.T. baron van 

Pallandt (1932-1977) 
 

Het continueren van het beheer zou een zware taak worden voor de erfgenamen van F.J.W. 

aangezien de rentabiliteit van het landgoed (en overig grondbezit) gedurende 1902-1932 onder 

druk was komen te staan (zoals besproken in hoofdstuk 3). F.J.W. boekte in 1930 nog een 

ruime jaarwinst uit dit grondbezit, maar beschikte destijds over ruim 5.500 hectare met veel 

exploitatiemogelijkheden. Na zijn overlijden werd dit vermogen verdeeld over zijn vrouw 

Constantia Alexine en hun vijf kinderen. Deze verdeling was onvermijdelijk door het 

ontbreken van de primogenituur in Nederland.   De vervelende bijkomstigheid was dat zij 

successiebelasting moesten betalen om beschikking te krijgen over de erfenis. Het was een 

grote erfenis met onder meer twee landgoederen (Rosendael en Keppel) waardoor de 

successiebelasting hoog was. Mogelijk zelfs te hoog.  

 

4.1 De erfgenamen van Frederik Jacob Willem baron van Pallandt 

De vijf kinderen van F.J.W. en Constantia Alexine heetten: Reinhard Jan Christiaan baron van 

Pallandt (Rein, 1888-1938), Hugh Hope Alexander baron van Pallandt (Hughy, spreek uit 

Joekie, 1891-1950), Willem Frederik Torck baron van Pallandt (Willy, 1892-1977), Helena 

Susanna Cornelia barones van Pallandt (Muis, 1895-1968) en Cecilia Emilie Louise barones van 

Pallandt (Honne, 1899-1994).274 De oudste van het vijftal was Rein (Figuur 4.1).275 Hij 

bekleedde gedurende zijn leven vele bestuurlijke functies zoals het burgemeesterschap en 

wethoudersfuncties en hij was lid van Provinciale Staten van Gelderland. Buiten de 

bestuurlijke functies was hij een fanatiek jager en een verdienstelijk sportman. Hij bleek over 

voetbaltalent te beschikken en scoorde aan de lopende band voor voetbalclub Vitesse uit 

Arnhem. In het voetbalseizoen 1907/1908 werd hij zelfs clubtopscoorder met zes doelpunten.276 

Naast het voetbal beoefende hij hockey en golf. Later werd hij een geliefd en betrokken 

sportbestuurder. In 1930 werd hij gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Hockeybond.277 

Hij trouwde in 1913 met Elisabeth Aldegonde del Court van Krimpen. Samen kregen ze vier 

kinderen. Hij overleed in 1938. Net als bij zijn vader werd ook Reins’ begrafenis druk bezocht. 

De regionale krant De Graafschap-Bode wijdde er een apart artikel aan en een spreker op de 

begrafenis speechte:  

 

‘Een goed pachtheer en meester, een eenvoudig maar braaf edelman, een vriend van velen’.
278 
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De tweede zoon was Hughy (Figuur 4.2). Hughy had geen beroep maar was bijzonder 

muzikaal. Zijn vermogende en tevens kinderloze tante Anne Frederika Everdina barones van 

Pallandt-van Goldstein (1829-1917) was erg gesteld op hem en na haar overlijden erfde Hughy 

haar fortuin. Hij stond bekend als een notoire levensgenieter en verkwistte uiteindelijk dit 

geërfde fortuin binnen vijftien jaar. In 1928 liet hij zijn ruime en kostbare inboedel veilen en 

moest hij zijn pachtboerderijen verkopen. In 1931 was hij genoodzaakt, tot verdriet van zijn 

familie en omwonenden, zijn landgoed (Vanenburg) te verkopen.279 Hij had geen 

nakomelingen en overleed in 1950.  

 

De derde zoon heette Willy (Figuur 4.3).280 Uit zijn eerste huwelijk met Roline Wilhelmine 

barones van Randwijck (1892-1968) kreeg hij drie kinderen: twee dochters en een zoon. In 1935 

scheidde hij van haar en trouwde hij met Aaltje Groenhof (1904-1993).281 In 1938 betrok Willy 

met zijn vrouw en kinderen uit het eerste huwelijk het kasteel van Rosendael. Hij voelde zich 

niet verheven boven zijn inwoners en verbood hen hem aan te spreken met ‘mijnheer de 

baron’. Hij prefereerde ‘mijnheer Van Pallandt’. Hij vond dat niemand het kon helpen dat hij 

met die titel geboren werd.282 Over de jongste telgen Helena Susanna Cornelia barones van 

Pallandt (1895-1968) en Cecilia Emilie Louise barones van Pallandt (1899-1994) is weinig 
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 Huygens, S., (1976), ‘Noem mij maar ‘mijnheer’ zei de baron’, in: De Telegraaf, 11 september 1976. Beschikbaar op: 
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Figuur 4.2: Hugh Hope Alexander (1891-1950), 
bron: Website Biografisch woordenboek Gelderland 
www.biografischwoordenboekgelderland.nl  
Geraadpleegd op 20 september 2016.   

 

 

Figuur 4.1: Reinhard Jan Christiaan (1888-1938), 
bron: Website Biografisch woordenboek Gelderland 
www.biografischwoordenboekgelderland.nl  
Geraadpleegd op 20 september 2016.   
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bekend. Helena Susanna Cornelia trouwde in 1921 met Walter White Evans van Hemert (1894-

1971), Reserve 1e Luitenant der Artillerie.283 Cecilia Emilie Louise trouwde in 1927 met luitenant 

ter zee 1e klasse en later burgemeester van Rheden: Willem Theodoor Cornelis Zimmerman 

(1892-1964).284  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 De erfenisverdeling van 1932 

F.J.W. had in zijn holografisch testament (1904) geschreven dat zijn oudste zoon mocht kiezen 

tussen de landgoederen Rosendael of Keppel.285 Zijn tweede zoon zou vervolgens het landgoed 

krijgen waar zijn eerste zoon niet voor koos (Rosendael), mits hij ‘geen ander landgoed heeft of 

verzekerd is te zullen krijgen’.286  

 

Oudste zoon Rein koos voor Keppel, waar hij sinds 1924 met zijn gezin woonde na het 

overlijden van ‘vruchtgebruikster’ Sara Geertrui Agathe Brantsen (1923). Hughy erfde van zijn 

tante in 1917 onder meer landgoed Vanenburg nabij Putten waardoor hij niet meer in 

aanmerking kwam voor het erven van Rosendael. Derde zoon Willy kwam vervolgens in 

aanmerking en zou Rosendael erven (na het overlijden van Constantia Alexine).287 De complete 

erfenis was uiteengezet in de memorie van successie van F.J.W. Zoals is gebleken uit de analyse 

in hoofdstuk drie waren de eigendommen onderverdeeld in onroerende goederen (o.a. 
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Figuur 4.3: Willem Frederik Torck (1892-1977), bron: Bierens de Haan, J.C., 
Rosendael, Groen hemeltjen op aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579, 
(Zutphen, 1994), 246. 
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landgoed Rosendael en Keppel, weilanden en kerkzitplaatsen), roerende goederen (o.a. 

kleding, familieportretten en de boekencollectie), effecten (o.a. levensverzekering en 

grootboekinschrijvingen).288  

 

Verdeling landgoed Rosendael en Keppel 

Uit de memorie van successie blijkt dat Rein en Willy niet de volledige landgoederen erfden 

zoals in het holografische testament van F.J.W. beschreven staat.289 Zo kreeg elke erfgenaam de 

beschikking over een stuk grond binnen Rosendael waardoor de eerste grondsplitsingen 

binnen de oude limietgrens veroorzaakt werden (Kaart 4.1). Weduwe Constantia Alexine 

kreeg recht op 3/8 deel van de erfenis en recht op het ‘levenslang vruchtgebruik’ voor eveneens 

3/8 deel van landgoed Rosendael. Zodoende kon ze in eigen onderhoud voorzien blijven en 

behield ze haar woonplek op Rosendael, waar ze tot haar overlijden in 1948 woonachtig zou 

blijven. De vijf kinderen erfden ieder een vijfde deel van de Imbosch (1.451 ha) en een stuk 

grond in het zuidelijk deel van Rosendael (Kaart 4.1 en Tabel 4.1).290  

 

Ook landgoed Keppel werd in 1932 verdeeld, namelijk tussen Rein en weduwe Constantia 

Alexine. Ongeveer 2/3 deel (circa 571 ha) ging naar Rein en 1/3 deel (circa 432 ha) naar 

Constantia Alexine.291 Op een bedrijfskaart van landgoed Keppel (1939) staan de landerijen 

(circa 542 ha) ingetekend die vermoedelijk tot het grondbezit van Rein en diens erfgenamen 

behoorden (Kaart 4.2). 

                                                           
288
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Verdeling onroerend goed Overig onroerend goed (gesplitst) 

Volledig onroerend goed per erfgenaam Landgoed 
Rosendael 
(Rozendaal) 
 

De Imbosch 
(Rozendaal) 

Bredenberg 
(Rozendaal) 

Dansallée 
(Rozendaal) 

Het Planken 
Wambuis 
(Otterlo/ 
Arnhem/ 
Apeldoorn) 

Benedenste 
Kiphaan 
(Wageningen) 

Landgoed 
Keppel 
(Hummelo en 
Keppel) 

Constantia Alexine  
barones van Pallandt-
Loudon  (‘levenslang 
vruchtgebruikster’) 

Kasteel en park 
Rosendael (Rozendaal) 
 

3/8 - - -  7/24 1/3 

Reinhard Jan Christiaan Huis Keppel  
(Hoog Keppel) 

1/8 1/5 1/10 - 1/5 17/120 2/3 

Hugh Hope Alexander  
baron van Pallandt 

‘Het Kermisland’ (Velp) 
‘De Lamesweide’ (Velp) 
‘De Eerste 
Varkensweide’ (Velp) 
‘De Koningsberg’ 
(Rozendaal) 

1/8 1/5 9/20 - 1/5 17/120 - 

Willem Frederik Torck  
baron van Pallandt 

‘Leermolensenk’ 
(Rozendaal) 
‘Weiland’ (Velp) 
‘De Ham’ 
(Westervoort) 

1/8 1/5 9/20 - 1/5 17/120 - 

Helena Susanna Cornelia  
barones van Pallandt 

‘Roseneath’ 
(Rozendaal) 
‘De Del’ ( Rozendaal) 
 
 

1/8 1/5 - ‘Tweede 
kaveling’ 

1/5 17/120 - 

Cecilia Emilie Louise 
barones van Pallandt 

‘Kleiberg’ (Rozendaal) 
 

1/8 1/5 - ‘Eerste 
kaveling’ 

1/5 17/120 - 

Tabel 4.1: Verdeling onroerende goederen uit de  memorie van successie van Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1932), bron: Gelders Archief (GA), 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1008. 



Pagina 91 van 149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 4.1: Eerste grondeigendomsverdeling binnen landgoed Rosendael (1932). GIS online, algemene kaart 
Nederland Bonnebladen 1930, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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Kaart 4.2: Gronden behorende tot het kasteel Keppel te gemeente Hummelo en Keppel (1939). GIS online, algemene kaart Nederland Bonnebladen 1940, bron: 
Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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Successiebelasting en de Natuurschoonwet 

In voorafgaande hoofdstukken is reeds aangetoond dat successiebelasting problematisch was 

voor de instandhouding van landgoederen aan het einde van de negentiende en in de loop van 

de twintigste eeuw. De belasting die betaald moest worden, was in sommige gevallen zo 

exponentieel hoog, dat de erfgenamen deze niet konden betalen.  

Voor landgoedeigenaren kon de Natuurschoonwet (1928) uitkomst bieden. Door het landgoed 

(deels) open te stellen, en voor 25 jaar het landgoed als een landgoed te beheren, konden 

landgoedeigenaren belastingvoordelen krijgen waaronder de successiebelasting. F.J.W. had 

ruim een jaar voor zijn overlijden een verzoek ingediend bij het ‘Ministerie van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw’. Hij wilde Rosendael onder de Natuurschoonwet laten 

vallen, met uitzondering van zes hectare in de nabije omgeving van het kasteel. Op 23 april 

1932, negen dagen na het overlijden van F.J.W., ging het ministerie akkoord met zijn verzoek. 

Het landgoed rondom het park werd vervolgens opengesteld voor publiek en voor het park 

werden nieuwe voorwaarden opgesteld. Tussen 15 april en 15 oktober werd het park 

toegankelijk tussen 9:00 en 17:00 en omwonenden kregen voor ƒ 0,50 een wandelkaart 

waarmee ze onbeperkt het park mochten bezoeken. Niet-houders van wandelkaarten mochten 

tegen betaling van ƒ 0,10 het park op de gezette tijden bezichtigen.292 

 

De vraag is of de Natuurschoonwet voor financiële verlichting zorgde om Rosendael, Keppel en 

het overig grondbezit bij elkaar te kunnen houden. Een landgoed dat niet onder de 

Natuurschoonwet viel werd enkel getaxeerd op de (hoge) verkoopwaarde. Bij het taxeren van 

de verkoopwaarde werd een optelsom gemaakt van de waarden van gewilde percelen binnen 

het landgoed.293 De verkoopwaarde van Rosendael (2.165 ha) werd in 1932 - zonder 

Natuurschoonwet - getaxeerd op maar liefst ƒ 971.230,-. Inclusief dit bedrag bedroeg de totale 

erfenis van F.J.W. ƒ 4.306.553,-. Over dit bedrag moesten de erfgenamen van F.J.W. maar liefst 

11% successiebelasting betalen (ƒ 473.721,-).294  

 

Een voordeel van de Natuurschoonwet was dat een NSW-landgoed getaxeerd werd op het 

verschil tussen de verkoop- en de bestemmingswaarde van het landgoed. De 

bestemmingswaarde van een NSW-landgoed werd getaxeerd op de bestemming: ‘landgoed 

voor de komende 25 jaar’. Een landgoedeigenaar van een NSW-landgoed moest zijn landgoed 

daadwerkelijk 25 jaar als landgoed exploiteren en mocht hier niet van afwijken. De rentabiliteit 

van de bestemming ‘landgoed voor de komende 25 jaar’ werd door de Belastingdienst lager 

ingeschat waardoor de bestemmingswaarde lager lag dan de verkoopwaarde (ƒ 541.036,-).295 

Dankzij de Natuurschoonwet werd slechts het verschil tussen de verkoop- en de 

bestemmingswaarde (ƒ 430.194,-) opgenomen in de memorie van successie van F.J.W. 

Hierdoor daalde de erfenis van ƒ 4.306.553,- naar ƒ 3.765.517,-.296  Het gevolg was dat de 
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successiebelasting eveneens verlaagde van ƒ 473.721,- naar ƒ416.172,- (verschil: ƒ 57.549,-).297 

Het nadeel was echter dat Rosendael slechts een deel van de totale erfenis was. De waarde van 

Frederik Jacob Willems’ erfenis was dusdanig buitenproportioneel dat de aftrek van ruim een 

halve ton (ƒ) successiebelasting weinig verschil uitmaakte. Ondanks de Natuurschoonwet 

waren de erfgenamen van F.J.W. genoodzaakt grond te verkopen. 
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4.3 Grondverkopen landgoed Rosendael en overig grondbezit 

In september 1933 schreef Rein namens de familie een brief aan het Ministerie van Defensie. 

De familie bood het Planken Wambuis (2.007 ha in gemeente Otterlo) te koop aan als militair 

oefenterrein met een vraagprijs van ƒ450.000,- (nu € 4.100.0000,-).298 Het Planken Wambuis 

werd door het Ministerie van Defensie al regelmatig kosteloos als militair oefenterrein 

gebruikt.299 Het meest opmerkelijke van deze brief is dat Rein expliciet benoemd dat deze  

verkoop bedoeld was om de successiebelasting te kunnen betalen. Milieuhistoricus Wybren 

Verstegen beschrijft in Vrije wandeling (2017) de situatie op Rosendael als ‘ tamelijk 

dramatisch’.300 Volgens hem heeft de brief meer weg van een noodkreet, dan van een zakelijke 

brief. Dit maakte hij op uit Reins’ beschrijving over het natuurschoon van het gebied: ‘door 

duizenden te voet en per rijwiel bezocht en bij het natuurminnend publiek van Nederland 

bekend (is) om zijn fauna en flora, om zijn wildstand en om zijn idyllische plekjes’.301 Het 

Ministerie van Defensie kocht het gebied uiteindelijk niet. De reden hiervoor is niet bekend, 

maar het feit dat men eerst kosteloos gebruik maakte van het terrein kan meegespeeld hebben.   

 

De erfgenamen gingen over tot publieke verkoop van het Planken Wambuis, dat sinds 1516 tot 

het Rosendaelse grondbezit behoorde. Het gebied werd in 26 kavels verdeeld en te koop 

aangeboden. Tot afgrijzen van natuurliefhebbers en natuurbeschermers die zich gedurende de 

twintigste eeuw vaker gingen mengen in de strijd om het bedreigde natuurschoon in 

Nederland. Terugkijkend, schreef  A.A. Bonnema in De geschiedenis van het Planken Wambuis 

(1988) dat dit gebeurde ‘zonder enig verantwoordelijkheidsbesef voor de eeuwenoude historie 

en het natuurschoon van dit landgoed’.302 Via de Nieuwe Arnhemsche Courant werd alarm 

geslagen (Figuur 4.4). In de tekst wordt de overheid indringend geadviseerd het 

natuurschoonrijke landgoed te kopen vanwege de vrees voor wederom een groot verlies aan 

natuurschoon. Voor het Planken Wambuis was kort sprake van Duitse interesse, die er 

recreatiebedrijven wilden vestigen.303 Het doemscenario leek werkelijkheid te worden.  
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Wambuis, bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1961, stukken betreffende het gemeenschappelijk beheer en de verkoop 
door de erfgenamen van Frederik W.J. van Pallandt van het landgoed de Planken Wambuis, groot 2000 hectare, 1932-1935.  

http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
http://www.ede.nl/contrast/gemeente/gemeentearchief/verhaal-van-ede/6-landbouw-visserij-natuurbeheer-en-milieu/planken-wambuis-landgoed
http://www.ede.nl/contrast/gemeente/gemeentearchief/verhaal-van-ede/6-landbouw-visserij-natuurbeheer-en-milieu/planken-wambuis-landgoed


Pagina 96 van 149 
 

Op 18 oktober 1934 werd het Planken Wambuis verkocht aan de Beleggingsmaatschappij  

Unitas N.V. te Rotterdam voor ƒ 306.490.- (Kaart 4.3). Vanwege het feit dat slechts één partij 

het gehele gebied kocht zou het gebied niet versnipperen. Deze partij verzekerde daarbij het 

voortbestaan en het behoud van het natuurschoon, waarmee de wens van wijlen F.J.W. in 

vervulling ging.304 Prominent natuurbeschermer en voorzitter van Vereniging tot behoud van 

Natuurmonumenten dhr. P. van Tienhoven was eveneens opgelucht. Dit blijkt uit een 

dankbrief aan de Rosendaelse rentmeester Willem Kroese. In deze brief uit hij zijn groot 

genoegen over de koper en dat hij zich grote zorgen had gemaakt over de mogelijke 

versnippering van het gebied.305  

 

De verkoop van het Planken Wambuis had logischerwijs gevolgen voor enkele werknemers en 

pachters in dienst van Rosendael. Bij de verkoop van het Planken Wambuis stelde rentmeester 

Kroese enkele voorwaarden aan Unitas B.V. Ten eerste, jachtopziener G.H. Materman moest in 

functie en woonachtig blijven op het Planken Wambuis. Ten tweede mochten dat de pachters, 

weduwe A. Gerritsen, Schut, weduwe Rap en van Beek van ‘Nieuw Reemst’, Oud Reemst’ en 

‘Mosselt’ nog voor minstens drie jaar hun gehuurde gronden en woningen  in pacht houden.306 

De jachtopzieners J. Materman en T. Winnen zouden echter een ontslagbrief tegemoet zien. 

Kroese schreef J. Materman het volgende bericht:  

 

Waarde Materman, 

 

Namens de Fam. Van Pallandt moet ik U melden, dat waar thans ‘Het Planken Wambuis’ is verkocht en 

met 15 januari a.s. in andere handen overgaat, Uwe dienstbetrekking bij de Fam. Van Pallandt met deze 

datum zal moeten eindigen. Het spijt de Fam. dat tot verkoop moest worden besloten, maar helaas de 

nare tijden waren ook hiervoor de aanleiding. 

 

Met groeten, hoogachtend.
 307  

 

De verkoop van het Planken Wambuis betekende een tijdelijke bron van inkomsten en dat de 

lasten verminderden. Maar tegelijkertijd vielen op lange termijn inkomsten weg zoals pacht en 

huur (ƒ 1.035,- per jaar), evenals de inkomsten uit de houtverkoop. Gedurende de periode 1909-

1933 was 33% van de totale houtinkomsten op landgoed Rosendael afkomstig van het Planken 

Wambuis. In totaal: ƒ 385.960,-.308 Met het oog op de lange termijn was de verkoop misschien 

geen verstandige beslissing maar de Van Pallandts hadden geen keus. De verkoop bleek op 

korte termijn een redding, hoewel die van korte duur was.  

 

 

 

                                                           
304

 Algemeen Handelsblad, (1934), ‘Planken Wambuis verkocht’, in: Algemeen Handelsblad, 16 oktober 1934. 
Beschikbaar op: http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=planken+wambuis Geraadpleegd op 13 september 
2016.  
305

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1961. 
306

 Ibidem. 
307

 Ibidem. 
308

 Hetgeen overeenkomt met zo´n € 3.500.000,-.Website Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php Geraadpleegd op 8 januari 2017. GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755, register 
houdende afschriften van pacht- en huurcontracten en andere stukken betreffende het beheer der goederen, 1908-1946. 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=planken+wambuis
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De Imbosch verkocht (1938) 

Naast het Planken Wambuis wilden de vijf kinderen eveneens de Imbosch (1.451 ha) verkopen. 

De eerste plannen daarvoor dateerden uit 1934. De Imbosch lag binnen de oude limietgrens 

van de voormalige heerlijkheid Rosendael, waardoor het voor hen een moeilijke beslissing zal 

zijn geweest dit gebied in de verkoop te zetten. De financiële noodzaak woog klaarblijkelijk te 

zwaar en de hoop van de Van Pallandts was gevestigd op Natuurmonumenten, dat met 

toenemende mate in Nederland gebieden opkochten met hoge natuurschoonwaarden. Medio 

1934 boden de Van Pallandts (via rentmeester Kroese) de Imbosch voor ƒ 225.000,- te koop 

aan. Voorzitter van Natuurmonumenten, dhr. P. van Tienhoven wees dit bedrag af en deed een 

tegenbod van ƒ 175.000,- met de volgende reden: 

 

‘Uitdrukkelijk wil ik nog als myn meening zeggen, dat ƒ 175.000,- in den tegenwoordigen tyd bij directe 

betaling meer beteekent dan vroeger, toen groote goederen gemakkelyker konden worden geveild. 

Thans gaat de verkoop veel stroever en de Imbosch is een goed, dat misschien zichzelf bedruipen kan, 

doch zeer zeker geen rente kan afwerpen’
309 

 

De onderhandelingen stopten (voorlopig), hetgeen een grote, financiële tegenvaller voor de 

familie betekende. Mede hierdoor, en door de stijgende kosten (onder meer aan onderhoud en 

personeel), kwam Rein in de financiële problemen en was in 1936 genoodzaakt met zijn gezin 

Huis Keppel te verlaten. Ze namen intrek in Hotel de Leeuw tegenover Huis Keppel.310 In 1937 

heropende de Van Pallandts en Natuurmonumenten de onderhandelingen en kwamen tot een 

akkoord over de verkoop van de Imbosch. Op basis van een krantenartikel uit het Twentsch 

Dagblad Tubantia, blijkt Natuurmonumenten in juli 1937 een voorlopig koopcontract getekend 

te hebben. Ze kregen tot 1 januari 1938 de tijd om de afgesproken prijs van ƒ 275.000,- bij elkaar 

te krijgen. Dit lukte uiteindelijk middels giften, waaronder ‘een aanzienlijke gift van H.M. de 

Koningin’, renteloze voorschotten en door het uitschrijven van een 2,5% obligatielening.311  

 

Op 21 januari 1938 was de overdracht van de Imbosch een feit en betekende een definitieve 

splitsing van de heerlijkheid Rosendael binnen de oude limietgrens (Kaart 4.7). Tevens werden 

in dezelfde periode diverse andere landerijen binnen en buiten de oude limietgrens verkocht. 

Zo werd de ‘Kranenveldsche Waard’ uit Rheden (8,34 ha) op 29 juni en 13 juli 1932 publiekelijk 

geveild en uiteindelijk verkocht aan arts Johannes Henricus Martinus Maria Poell uit Arnhem 

(Kaart 4.5).312 Het resterende onroerend goed te Randwijk de ‘Schoutenwaard’ (circa 50 ha) 

werd in 1935 aan koopman en bankier Henri Louis van Eeghen uit Amsterdam verkocht  

                                                           
309

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1645, over het beheer en de verkoop van de Imbosch deel uitmakend van het 
landgoed Rosendael, aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1933-1938. 
310

 Keverling Buisman, Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (2007), 96-98. 
311

 Twentsch dagblad Tubantia, (1938),  ‘Een goed jaar voor Natuurmonumenten’, in: Twentsch dagblad Tubantia, 19 
maart 1938. Beschikbaar op www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=imbosch+1937 Geraadpleegd op 13 september 
2016. 
312

 Arnhemse Courant, (1932), ‘Publieke veiling van weiland’, in: Arnhemse Courant, 23 juni 1932. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pallandt+veiling Geraadpleegd op 23 november 2016; Website Kadaster, 
Leggerartikel Rheden (RDN02), leggerartikelen 1106 & 1816  www.kadaster.nl/kadasterviewer Geraadpleegd op 16 
december 2016. 

http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0525&minr=1740589&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0525&minr=1740589&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=imbosch+1937
http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pallandt+veiling
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(Kaart 4.6).313 In 1936 werd het terrein ‘Dansallée’ te Rozendaal (13,61 ha) publiekelijk geveild 

en verkocht door de Van Pallandts.314  

 

 

 

                                                           
313

 Website Kadaster, Leggerartikel Randwijk (RWK03), leggerartikelen 693, 833, 894-896 & 993.  
www.kadaster.nl/kadasterviewer Geraadpleegd op 16 december 2016 
314

 Arnhemse Courant, (1936),  ‘Verkoop van grond te Rozendaal’, in: Arnhemse Courant, 20 mei 1936. Beschikbaar 
op: www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pallandt+danssallee Geraadpleegd op 23 november 2016. 

Kaart 4.5: Onroerend goed bezit de ‘Kranenveldsche Waard’ te gemeente Rheden,  
GIS online, algemene kaart Nederland Bonnebladen 1940, bron: Esri_NL_Content. 
Geraadpleegd op 20 november 2016. 

 

Kaart 4.6: Onroerend goed bezit 'Schoutenwaard' te gemeente Randwijk, GIS online, 
algemene kaart Nederland Bonnebladen 1940, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 
november 2016. 
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Kaart 4.7: Grondverkopen het Planken Wambuis (1934) en de Imbosch (1938). GIS online, algemene kaart Nederland Bonnebladen 1940, bron: Esri_NL_Content. 
Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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4.4 Willy van Pallandt: nieuwe Heer van Rosendael 

In 1938 verhuisde Willy met zijn gezin vanuit zijn particuliere woning ‘de Hut’ te Rozendaal 

naar het kasteel en werd verantwoordelijk voor het beheer van het kasteel, en park van 

Rosendael. Hij vertelt in een interview met De Telegraaf (1976), dat hij ‘het kasteel bewonen’ 

als een mooie droom ervoer en zichzelf soms ‘in de arm kneep of het wel werkelijkheid was’.315 

Tussen 1900 en 1938 was het kasteelleven echter ingrijpend veranderd. Wegens de erfsplitsing 

tussen landgoed Rosendael en Keppel, de verkoop van het Planken Wambuis, de Imbosch en 

overig grondbezit waren de exploitatiemogelijkheden aanzienlijk verkleind en minder 

inkomsten betekenden een aanpassing in levensstijl.  

 

Willy vertelde in 1976 dat begin twintigste eeuw nog 22 bedienden in het kasteel werkzaam 

waren. In 1940 was dit aantal gereduceerd tot tien. Tot de Tweede Wereldoorlog waren ze 

maar liefst zeven dagen per week in dienst en de werkzaamheden bestonden uit o.a.: het 

verzorgen van het ontbijt, het diner, het poetsen van het zilverbestek, het opmaken van de 

bedden, het stoken van hout en turf, het onderhouden van de kachels en het poetsen van het 

keukenfornuis.316 In 1944 kwamen maar liefst vijf bedienden te overlijden. Een lijst met 

personeelsleden uit 1940 laat dit zien (Figuur 4.5).317  Aan de linkerzijde van de lijst is met 

potlood zichtbaar ‘1944’ toegevoegd en met hetzelfde potlood zijn kruisjes ingetekend aan de 

linkerzijde van enkele namen. Slechts een keukenmeid, een linnenmeid, een werkmeid, een 

ovenmeid en een huisknecht bleven dus over. Vijf bedienden was heel weinig voor een kasteel 

zonder centrale verwarming, elektriciteit en waterleiding. De bewoonbaarheid van het kasteel 

ging langzaam achteruit. Na de Tweede Wereldoorlog was er nog slechts geld om bedienden 

voor enkele ochtenden in de week te laten komen voor het schoonhouden van de kamers en 

zalen van het kasteel. De barones Constantia Alexine raakte door de toenemende 

onbewoonbaarheid van het kasteel zelfs overspannen en leefde in haar laatste jaren (tot 1948) 

een sober bestaan.318  

 

De  Tweede Wereldoorlog  

Willy woonde slechts anderhalf jaar op het kasteel toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het 

kasteel werd ingekwartierd (de Duitsers stationeerde een artillerie-eenheid), terwijl in het 

hotel en een aantal huizen van het dorp Duitse militairen werden gestald.319  

 

De oorlogshandelingen hadden desastreuze gevolgen voor het al noodlijdende Rosendael.  

Zowel het kasteel en park van Rosendael werden fysiek zwaar getroffen tijdens de oorlog. In 

1943 raakte een bommenwerper de woonvertrekken tussen het hoofdgebouw en het koetshuis 

waardoor brand uitbrak. De schelpengalerij werd in 1945 ernstig beschadigd door een 

verdwaalde V2. De oranjerie werd volledig vernield en moest worden afgebroken. De zuidzijde 

van het kasteel werd doorzeefd met geallieerde beschietingen.320 Om de gebouwen met 

                                                           
315

 Huygens, S., (1976),  ‘Noem mij maar ‘mijnheer’ zei de baron’, in: De Telegraaf, 11 september 1976. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=willem+frederik+torck+van+pallandt Geraadpleegd op 14 september 2016. 
316

 Den Tex, Het wilde in het bloed van de Van Pallandts (1990), 69-70. 
317

 De overige werknemers op het landgoed waren een koetsier, een jager, een boer, een tuinbaas en een 
timmerman. GA, 0525, Huis Rosendael inv. nr. 1662, lijst van personeelsleden, ca 1940. 
318

 Huygens, S., (1976),  ‘Noem mij maar ‘mijnheer’ zei de baron’, in: De Telegraaf, 11 september 1976. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=willem+frederik+torck+van+pallandt  Geraadpleegd op 14 september 2016. 
319

 Den Tex, Het wilde in het bloed van de Van Pallandts (1990), 69. 
320

 Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 246. 
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oorlogsschade te kunnen restaureren werd op 14 en 15 juni 1949 de bibliotheek van Rosendael 

geveild in A.J. van Huffels’ Antiquariaat in Utrecht. Een bijzondere verzameling literatuur, die 

tussen circa 1650-circa 1840-1850 werd verzameld, ging onder de hamer. De bibliotheek was in 

één van de torenkamers ondergebracht waardoor de collectie ondanks kasteelbranden door de 

eeuwen heen en de Tweede Wereldoorlog intact is gebleven. In totaal werd er ruim ƒ 90.000,- 

opgehaald tijdens de veilingen.321 Het kasteel werd een beetje hersteld en werd vervolgens 

verhuurd aan een verpleeghuis. Echter, het kasteel bleef decennialang in verslechterde 

toestand.322 Tot de start van de kasteel- en parkrestauratie in 1986 zorgde de opgelopen schade 

in de oorlog voor permanente waterschade in het kasteel en waren de gevolgen bijna niet te 

overzien.323  

 

Na de oorlog was Willy met zijn vrouw genoodzaakt een kleine portierswoning te betrekken. 

Zij wilden geen verbeterde woning binnen Rozendaal vanwege de mogelijkheid dat bewoners 

daarvoor uit huis moesten. Het tekende hun zorgzaamheid richting de burgers. In genoemd 

interview met De Telegraaf zei Willy: ‘zolang ik leef zal hier geen armoede over de vloer 

komen’.324 Na de oorlog begon Willy zelfs voor bijna niets land weg te geven om de eigen 

woningbouw en de werkgelegenheid voor de Rozendalers te bevorderen.325  
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 Hetgeen overeenkomt met zo´n € 390.000,-.Website Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php Geraadpleegd op 12 januari 2017. Bierens de Haan, Groen hemeltjen op aerd (1994), 
281.   
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 Huygens, S., (1976),  ‘Noem mij maar ‘mijnheer’ zei de baron’, in: De Telegraaf, 11 september 1976. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=willem+frederik+torck+van+pallandt  Geraadpleegd op 14 september 2016. 
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 De Telegraaf, (1990), ‘Kasteel Rosendael straalt weer als vroeger’, in: De Telegraaf, 16 juni 1990. Beschikbaar op: 
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 Ibidem.  

Figuur 4.5: Lijst van personeelsleden, circa 1940, bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1662. 
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Kaart 4.8: Grondeigenaren landgoed Rosendael (1948), GIS online, algemene kaart Nederland Bonnebladen 
1950, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 20 november 2016. 
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Loonontwikkeling gidsen park 
Rosendael (ƒ) 

Loonkosten 

Exploitatie Rosendael na de Tweede Wereldoorlog 

In 1942 had Constantia Alexine al afstand van haar grond en vruchtgebruik op landgoed 

Keppel.326 Na haar overlijden in 1948 werd haar grondbezit op Rosendael, en overig grondbezit, 

verdeeld over de vijf kinderen waardoor het landgoed binnen de oude limietgrens verder 

versnipperde (Kaart 4.8).327 Willem Frederik Torck was definitief de nieuwe Heer van 

Rosendael. Na Hughy’s overlijden (1950) erfde Willy diens grond, waardoor zijn grondbezit in 

de gemeente Hummelo en Keppel uitbreidde naar circa 200 hectare, en zijn grondbezit in 

Rosendael naar 135 hectare. Met deze resterende grond moest Willy de exploitatie continueren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het park was sinds in 1946 weer toegankelijk voor bezoekers en vanaf 1947 nam het aantal 

bezoekers explosief toe (Tabel 4.2). De parkgidsen die de rondleidingen moesten verzorgen 

werden echter steeds duurder en goedkope werknemers waren na de Tweede Wereldoorlog 

simpelweg niet meer beschikbaar. De toegevoegde sociale lasten bovenop het basisloon zorgde 

voor hogere loonkosten. Grafiek 4.1 laat zien hoe explosief de lonen na de Tweede 

Wereldoorlog waren gestegen.328 Een financieel jaaroverzicht van het park uit 1949 geeft 

inzicht in de sociale lasten (zoals bedrijfspensioenfonds, verervingheffingen, rentelasten en 

kinderbijslag) die als extra belasting bovenop het loon werden geheven.329 Naast de 

toegenomen sociale lasten moest Willy vanaf 1947 vermakelijkheidsbelasting betalen in 

verband met betaalde toegang tot het park. Vanaf dat jaar werd 20% belasting, en minimaal 

drie cent per persoon, over elke verkochte entreekaart geheven.330 

                                                           
326

 In de gemeente Hummelo en Keppel erfde Reins’ weduwe Elisabeth Aldegonde del Court van Krimpen 88,2 ha, 
Hughy 89,49 ha, Willy 99,46 ha, Muis 73,89 ha en Honne 70,49 ha. Website Kadaster, Leggerartikel Keppel (KPL02), 
leggerartikelen 1517, 1833,1982-1989 www.kadaster.nl/kadasterviewer Geraadpleegd op 19 december 2016. 
327

 Website Kadaster, Hulpkaart Rozendaal (RZD00), perceel 116 www.kadaster.nl/kadasterarchiefviewer  
Geraadpleegd op 12 december 2016. 
328

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
329

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690, stukken betreffende het financieel beheer van het park, 1903-1960. 
330

 Tussen 1947 en 1977 betaalde Willy gemiddeld ƒ 4.000,- per jaar aan vermakelijkheidsbelasting. Ibidem. 

Grafiek 4.1: Loonontwikkeling gidsen park Rosendael (ƒ), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
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Nettowinst park Rosendael (ƒ)  

Nettowinst  

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Nederlandse burger geleidelijk meer geld te besteden 

voor onder meer recreatie. Halverwege de jaren 1950 was er zelfs sprake van een sterke 

economische groei in Nederland. In 1956 werden de lonen met 6% verhoogd en nieuwe 

loonsverhogingen zouden spoedig volgen.331 Het aantal bezoekers van park Rosendael was 

hoog tussen 1947 en (circa) 1959 waardoor Willy in de zomermaanden veel gidsen nodig had. 

Dit betekend dat het park een cruciale inkomstenbron was voor hem. In de maand augustus 

van 1958 waren maar liefst elf gidsen in dienst die wekelijks circa  ƒ 350,- kostten.332 Vanaf 1960 

liepen de bezoekersaantallen om onduidelijke redenen hard terug en was het park tijdelijk 

verliesgevend, hoewel eind jaren 1960 de winst weer op liep (Tabel 4.2 en Grafiek 4.2).333  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
331

 Website Historisch Nieuwsblad www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6934/de-wederopbouw-van-
nederland.html Geraadpleegd op 7 maart 2017.  
332

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690. Hetgeen overeenkomt met zo´n € 1.100,-.Website Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis. www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php Geraadpleegd op 12 januari 2017. 
333

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690. 

Bezoekersaantallen park Rosendael (1946-1970) 

1946 40.000 1955 144.816 

1947 139.544 1960 59.595 

1948 138.832 1961 56.505 

1949 163.390 1962 66.425 

1950 154.566 1963 61.882 

1951 155.345 1964 72.956 

1952 141.784 1965 61.500 

1953 151.567 1969 44.638 

1954 133.854 1970 41.853 

Grafiek 4.2: Ontwikkeling nettowinst park Rosendael (ƒ), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690. 

Tabel 4.2: Ontwikkeling bezoekersaantallen (1946-1970), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1690, stukken 
betreffende het financieel beheer van het park, 1903-1960. 
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Bosbedrijf 

Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw daalden de gemiddelde houtinkomsten 

sterk op de Nederlandse landgoederen. Uit hoofdstuk 3.3 is gebleken dat gedurende 1909-1932 

maar liefst 74% van de houtinkomsten afkomstig waren uit het Planken Wambuis en de 

Imbosch. Gebieden die in respectievelijk 1934 en 1938 verkocht werden. Naar verwachting 

zullen de houtinkomsten van Rosendael hierna aanzienlijk zijn gedaald.  

 

In eerste instantie viel dat mee. Ondanks de verkoop van beide gebieden werden in 1940 en 

1941 nog redelijke jaaropbrengsten geboekt (Grafiek 4.2).334 Jammer genoeg zijn over de 

periode 1943-1947 geen houtverkoopcijfers bekend. Uit onderzoek van Brouwer (2004) blijkt 

dat de bosbouw en houtproductie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog door de 

Duitsers werd geconfisqueerd, met als gevolg dat vanaf 1943 massale hoeveelheden brand- en 

mijnhout naar het Duitse leger ging.335 Tegelijkertijd werd de houtbehoefte van de Nederlandse 

bevolking steeds groter. Met name tijdens de strenge winters van 1942 en 1944 zijn grote 

hoeveelheden aan bos gekapt voor brandhout. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in 

Nederland ongeveer tweemaal zoveel bos gekapt als de periode daarvoor, maar liefst 13% van 

het totale bosoppervlak (5,7 miljoen m3 hout).336 Na de oorlog werd de vraag naar hout groot 

in Nederland wegens de behoefte aan timmerhout voor de Wederopbouw.337 De tegenvallende 

houtopbrengsten van Rosendael uit de jaren 1948, 1949 en 1950 komen echter niet overeen met 

deze tendens (Grafiek 4.2). In de jaren 1953-1955 steeg de winst lichtelijk, hoewel de 

houtprijzen en de vraag naar mijnhout fors daalden. In de tussentijd waren de arbeidslonen 

fors gestegen, met als gevolg dat het bosonderhoud structureel duurder werd. In de jaren die 

volgden werd het bosbedrijf verliesgevend. Rosendael was hier geen uitzondering ten opzichte 

van andere landgoederen. Van Cruyningen refereert in Landgoederen en landschap in de 

Graafschap (2005) naar een onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut uit 1977 naar 

de rentabiliteit van particuliere NSW-landgoederen in de jaren 1974 en 1975. In deze analyse 

werden de kosten en de baten van deze landgoederen afgewogen. Uit dit onderzoek bleek het 

gemiddelde bosbedrijf het meest verliesgevend te zijn op een landgoed. De gemiddelde kosten 

per jaar aan bosonderhoud lagen hoger (ƒ 29.000,-) dan de inkomsten (ƒ 23.000,-). 338 

 

Mogelijk als gevolg van de dalende inkomsten en de stijgende uitgaven (uit zowel het park en 

het bos) verkocht Willy 117 hectare bos en heide te Rosendael aan Staatsbosbeheer voor  

ƒ 53.570,-.339 Hij had de grond in Rosendael geërfd van zijn in 1950 overleden broer Hughy. 

Vervolgens kwam Willy met Staatsbosbeheer overeen tot een ‘huurcontract inzake het genot 

van de jacht’ voor drie jaar.340 Voor ƒ 117,- per jaar mocht hij op de verkochte percelen blijven 

jagen, met enkele voorwaarden dat hij de wildstand op peil moest houden. Zo werd hij 

                                                           
334

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
335

 Bouwer, K., Voor profijt en genoegen. Bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe, (Utrecht, 2008), 357. 
336

 Ibidem.  
337

 Ibidem.  
338

 Cruyningen, P.J. van, Landgoederen en landschap in de Graafschap, (Utrecht, 2005), 116. 
339

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 2125, akte van verkoop door Willem F.T. van Pallandt aan Staatsbosbeheer van 
zekere percelen heide en dennenbos te Rozendaal, sectie B, nrs. 116, 117, 135-141, 143, 186, 211 en 215. Met een geleidebrief 
en een huurcontract voor de verkoper van het jachtrecht ter plaatse, 1953. Hetgeen overeenkomt met zo´n € 192.000,-
Website Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php Geraadpleegd op 12 
januari 2017. 
340

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 2125.  
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Houtopbrengst bosbedrijf Rosendael (ƒ) 

Houtopbrengst 

bijvoorbeeld verplicht het konijn zoveel mogelijk uit te roeien. Zodanig behield hij de lusten 

(jacht) en verminderde hij zijn lasten (grondbelasting, vermogensbelasting en arbeidslonen). 

Een financieel jaarstuk van zes jaar later (1959) toont aan dat deze grondverkoop van bos en 

heide niet onlogisch was. In 1959 jaar was Willy maar liefst ƒ 10.161,- kwijt aan 

bosarbeiderslonen binnen landgoed Rosendael en leed het bosbedrijf in totaal ƒ 7.983,- verlies, 

dat een financieel dieptepunt betekende.341 In 1969 en 1970 maakte het bosbedrijf weer winst 

(Grafiek 4.3). Deze winst werd echter mogelijk gemaakt door de Regeling Bosbijdrage namens 

het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk uit 1965. Deze bossubsidie was 

in het leven geroepen om de achteruitgang van de boskwaliteit tegen te gaan op de particuliere 

landgoederen. Particuliere  landgoedeigenaren kregen een vergoeding van ƒ 50,- voor de eerste 

50 hectare. Dit bedrag zou aflopen tot ƒ 10,- per hectare voor bosoppervlakten boven de 300 

hectare. Als tegenprestatie moesten ze het bos openstellen voor publiek.342 De Bosbijdrage 

voor Rosendael bedroeg in 1969 ƒ 5.396,- en in 1970 ƒ 5.545,-. In beide jaren was de subsidie 

goed voor de halve jaarwinst.343  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële toestand Willem Frederik Torck baron van Pallandt 

Willy’s vader (F.J.W.) had tot zijn dood (1932) de beschikking over circa 5.500 hectare grond 

met ruime exploitatiemogelijkheden. Willy moest het uiteindelijk tot 1977 doen met slechts 

circa 370 hectare, waarvan 138 hectare in Rosendael, 206 hectare in Keppel en 24 hectare in 

Velp. Willy’s jongere zus Cecilia en Willy’s schoonzus Elisabeth Aldegonde del Court van 

Krimpen van wijlen Rein bezaten de resterende 421 hectare op Rosendael.  

 

                                                           
341

 Van de jaren 1955-1957 en 1966-1968 en 1971-1977 zijn geen cijfers bekend. GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1122, 
jaarstukken van de bezittingen, in eigendom van W.F.T. van Pallandt, 1959-1965, 1969-1970. 
342

 Verstegen, Vrije wandeling (2012), 95-96. 
343

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1122. 

Grafiek 4.3: Inkomsten bosbedrijf Rosendael (ƒ), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1755. 
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Willy besloot enkele afgelegen landerijen buiten, buiten Rosendael te verkopen In 1956 

verkocht Willy zijn resterende grond (circa 10 ha) te Wageningen aan steenfabriek ‘De 

Koebongerd’.344 In 1957 verkocht hij boerderij ‘De Ham’ te Westervoort aan groentehandelaar 

Jan Coenraad Jansen uit Velp.345 De verkoop van deze losse landerijen gaf wellicht enige 

verlichting in de financieel moeilijke tijden. Financiële jaarstukken uit de perioden 1953-1955, 

1959-1965 en 1969-1970 geven inzicht in de ontwikkeling van de Willy’s financiën.346 

Rentmeesterkantoor F.K. Ozinga/C. Duvekot te Amsterdam nam in 1958 de taken over van 

Rosendaels’ rentmeester Johan Christiaan Kroese.347 Uit de financiële jaarstukken blijkt dat 

Willyeen behoorlijk kapitaal bezat. Tussen 1959 en 1970 was zijn kapitaal structureel gestegen. 

Zijn eigen vermogen was in 1959 nog ƒ 886.197,-. In 1970 bedroeg zijn eigen vermogen  

ƒ 2.055.312,-.348 In de jaren 1980 zou blijken dat de hoogte van dit kapitaal niet in de buurt 

kwam van de benodigde restauratiekosten voor het kasteel en park van Rosendael. Daarbij 

bestond zijn kapitaal voornamelijk uit grond. Dit kapitaal kon niet zomaar worden aangeboord 

zoals Ursula den Tex het treffend formuleert in haar artikel Het wilde bloed van de Van 

Pallandts (1990): ‘Was het maar iets dat je zomaar kon oppakken en in een koffertje meenemen 

om het via Zwitserland te gaan uitgeven’.349  

 

Inkomstenontwikkeling uit ‘Huren en Pachten’ (1959-1970) 

1953 33.866 1962 39.993 

1954 37.937 1963 56.186 

1955 38.822 1964 46.178 

1959 41.005 1965 55.025 

1960 38.551 1969 63.131 

1961 39.591 1970 64.066 

 

 

De financiële jaarstukken laten zien dat Willy de belangrijke inkomsten genereerde uit de 

exploitatie van bos en park, effectenopbrengsten, huren en pachten. De inkomstenbron ‘Huren 

en Pachten’ bleek nog steeds de belangrijkste. Deze inkomsten bleven zelfs stijgen (Tabel 4.3). 

Het is een opvallende stijging aangezien het verpachten van land financieel minder 

aantrekkelijk was geworden sinds de intrede van de Pachtwet van 1937 en het Pachtbesluit van 

1941. Het kapitaal van Willy had nog (veel) groter kunnen zijn. Er zijn particulieren en 

bedrijven geweest die profiteerden van het feit dat Willy na de Tweede Wereldoorlog voor 

bijna niets grond verkocht ter bevordering van de plaatselijke woningbouw en 

werkgelegenheid.350  

 

                                                           
344

 Website Kadaster, Leggerartikel Wageningen (WGN00), leggerartikelen 3919 & 4686 
www.kadaster.nl/kadasterviewer Geraadpleegd op 16 december 2016. 
345

 Website Kadaster, Leggerartikel Arnhem  (AHM01), leggerartikelen 22558 & 23474 
www.kadaster.nl/kadasterviewer Geraadpleegd op 16 december 2016. 
346

 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1122. 
347

 Den Tex, Het wilde in het bloed van de Van Pallandts (1990), 74. 
348

 Hetgeen overeenkomt met zo´n € 4.000.000,-.Website Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php Geraadpleegd op 16 december 2016. Ibidem. 
349

 Den Tex, Het wilde in het bloed van de Van Pallandts (1990), 74. 
350

 Huygens, S., (1976),  ‘Noem mij maar ‘mijnheer’ zei de baron’, in: De Telegraaf, 11 september 1976. Beschikbaar op: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=willem+frederik+torck+van+pallandt Geraadpleegd op 14 september 2016. 

 

Tabel 4.3: Inkomstenontwikkeling uit ‘Huren en Pachten’ (1959-1970), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1122. 

http://www.kadaster.nl/kadasterviewer
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NV Bouw- en Aannemingsmaatschappij Bakhuizen uit Hilversum bouwde halverwege de jaren 

1950 nieuwe huizen en woonwijken op de aangeschafte grond. Het bedrijf profiteerde 

maximaal van het feit dat Rosendael populairder werd als woongebied, mede door de 

uitbreiding van Arnhem. Begin jaren 1930 woonden circa 300 á 400 mensen in Rozendaal, 

halverwege de jaren 1960 lag het inwoneraantal op 1000.351 De Van Pallandts profiteerden er 

nauwelijks van. Willy’s jongere zus Muis verkocht in 1957 ‘de Del’ (circa 10 ha) aan een 

particulier. Deze grond werd vervolgens tot een villawijk ingericht en werd vanwege de 

stijgende welvaart en huizenmarkt prompt een populaire en dure woonbestemming. Ursula 

den Tex verwoorde het opnieuw treffend:  

 

‘De Van Pallandts woonden op een goudmijn, maar de mensen die het goud aanboorden kwamen van 

buiten’.
352  

 

4.5 Conclusies  

Vanwege het ontbreken van de primogenituur in Nederland was de splitsing van landgoed 

Rosendael, landgoed Keppel en het overig grondbezit onvermijdelijk na Frederik Jacob 

Willems’ overlijden in 1932. Zijn eigendom werd verdeeld over maar liefst vijf kinderen en zijn 

vrouw. De hoge successiebelasting lag vervolgens aan de basis van de vele grondverkopen 

binnen en buiten Rosendael. De belastingvoordelen die de Natuurschoonwet bood, kon de 

grondverkopen niet verhinderen. Het minieme voordeel van de grondverkopen van 

bijvoorbeeld het Planken Wambuis (2.007 ha) en de Imbosch (1.451 ha) was dat ze beide in één 

geheel verkocht werden. Ook waren de kopers (Unitas N.V. en Natuurmonumenten) begaan 

met het natuurschoon van deze gebieden en zouden deze waarden waarborgen voor de 

toekomst.  

 

De toekomst voor het behoud van de continuïteit en de rentabiliteit van landgoed Rosendael 

was onzekerder geworden en zorgde de Tweede Wereldoorlog voor extra (financiële) schade 

op korte en lange termijn. Het inmiddels fors verkleinde grondbezit genereerde vervolgens te 

weinig opbrengsten tegenover de stijgende onderhoudskosten van het kasteel, park en bos, die  

gestegen waren vanwege de stijgende arbeidslonen. Daarnaast bleken de inkomsten van het 

park relatief wisselvallig evenals de inkomsten uit het bosbedrijf, die zelfs een periode 

verliesgevend was. Het had eventueel anders kunnen zijn. Particulieren en bouwbedrijven 

hebben namelijk geprofiteerd van Willy’s gulheid richting zijn bewoners door voor bijna niets 

grond te verkopen weg om de woningbouw en werkgelegenheid te stimuleren. Op diezelfde 

grond verreisden in de jaren 1950 en 1960 woningen, woon- en villawijken. De initiatiefnemers 

verrijkten zich terwijl Willy tot zijn overlijden in 1977 een sober bestaan leidde in een kleine 

portierswoning.  

 

Na Willy’s overlijden werd het resterende Rosendael gelegateerd aan Stichting Het Geldersch 

Landschap. Hoe deze legatering verliep en wat vervolgens de ontwikkelingen op Rosendael 

waren - in vergelijking met andere landgoederen - wordt in het volgende hoofdstuk bestudeerd 

en geanalyseerd. 
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 De Telegraaf, (1963),  ‘De baronnen strijden tegen de opheffing van hun dorp’, in: De Telegraaf, 6 april 1963. 
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Hoofdstuk 5:  Een verschil in visie en beheer (1977-2017) 

 

Op 15 september 1977 kwam Willy van Pallandt te overlijden. Met zijn dood kwam een einde 

aan het particuliere eigendomstijdperk van Rosendael sinds circa 1314. Willy’s grootste wens 

was dat het huis en park als eenheid geborgen zou blijven voor de toekomst. Deze wens was al 

langer in zijn sociale kring bekend. Hij dicteerde deze wens als volgt in zijn testament:  

 

‘Het kasteel en park moet zoveel mogelijk en zo lang mogelijk op de bestaande wijze in stand gehouden 

worden en steeds een waardige bestemming krijgen.’
353 

 

5.1 Einde particulier tijdperk Rosendael 

Frank Keverling Buisman benoemd in Adel uit huis. Herbestemming van landgoederen, kastelen 

en landhuizen (2006) de volgende problemen waar Gelderse landgoedeigenaren mee kampten 

in de loop van de twintigste eeuw: stijgende waterschapslasten, verzekeringskosten, 

verervingen, successiebelastingen en opgelopen schade tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij 

bestempelt de situatie van Rosendael als een ‘kenmerkend voorbeeld waar het mis ging’.354 De 

overdracht van Rosendael was onvermijdelijk geworden. 

 

Willy legateerde deze eenheid van kasteel en park (45 ha) aan Stichting Het Geldersch 

Landschap, inclusief alle eventueel verbonden heerlijke rechten en de collectie 

familieportretten (Kaart 5.1).355 De verkoop of schenking van een landgoed of een buitenplaats 

was over het algemeen een emotionele gebeurtenis.356 Desondanks zagen vele 

landgoedeigenaren dit als een laatste redmiddel hun familiegoed, met haar cultuurhistorische- 

en natuurwaarden, te kunnen waarborgen voor de toekomst en - niet onbelangrijk - dat hun 

erfgenamen geen (hoge) successiebelasting meer hoefde te betalen.357 Geldersch Landschap 

fungeerde als ‘vangnet’, wanneer een landgoedeigenaar vanwege financiële problemen zijn 

landgoed niet meer kon onderhouden en het dreigde te verpauperen.358 Dit Gelderse voorbeeld 

past daarmee precies in de processen die Peter Mandler voor Engeland heeft geanalyseerd: 

families die door hoge successiebelastingen en verminderde inkomsten hun landgoed afstaan 

aan stichtingen en trusts, waarmee de bijzondere ensembles als erfgoed bewaard bleven. 

Hoogstwaarschijnlijk zal dit ook in andere West-Europese landen gespeeld hebben.  

 

Deze overdracht was overigens niet zonder hobbels. Geldersch Landschap heeft in de loop van 

de twintigste eeuw het vertrouwen moeten winnen bij landgoedeigenaren om aan te tonen dat 

ze daadwerkelijk als vangnet en laatste redmiddel konden fungeren voor het  

waarborgen van landgoederen en buitenplaatsen en tegelijk de cultuurhistorische- en 

natuurwaarden. Hetzelfde geldt voor natuurbeschermingsorganisaties als Staatsbosbeheer en 
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 Gelders Archief (GA), 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1067, testament van W.F.T. van Pallandt; concept, z.j.  
354

 Keverling Buisman, F.,’ Adel uit huis. Herbestemming van landgoederen, kastelen en landhuizen’, in: Verhoeven, 
D., (eindred.), Gelderland 190-2000, (Zwolle, 2006), 365. 
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 Archief Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (AGLK), Rosendael, jaargang 1978. 
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 Snijders, R. en Dansen, K., Het Geldersch Landschap. 60 jaar bescherming van natuur en cultuur, (Arnhem, 1989), 
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 Snijders en Dansen, Het Geldersch Landschap (1989), 44. 
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Natuurmonumenten die lange tijd geen vertrouwen genoten bij particuliere 

landgoedeigenaren. Ze dachten dat dergelijke organisaties zoveel mogelijk grond wilden kopen 

tegen een zo laag mogelijke prijs.359 Vanwege het beleid van Geldersch Landschap, dat 

daadwerkelijk gericht was op het redden van landgoederen, landhuizen en kastelen, won de 

stichting geleidelijk het vertrouwen. Ze ontvingen zelfs in toenemende mate schenkingen en 

legaten van landgoedeigenaren die het financieel niet meer konden bolwerken.360 Inmiddels 

beheert Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen 12.000 hectare aan natuurterreinen, 35 

kastelen, landhuizen en kasteel ruïnes.361 Desondanks heeft de stichting momenteel weinig 

geld beschikbaar om hun bezittingen te voorzien van onderhoud.  

 

De beslissing van Willy om voor Stichting Het Geldersch Landschap te kiezen in plaats van 

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen vonden ze bij Geldersch Landschap opmerkelijk. 

Echter doordat beide stichtingen nauw samenwerkten, onder een tweekoppige directie binnen 

een gezamenlijk kantoor, maakte het uiteindelijk weinig verschil.362 Willy legateerde de 

goederen ‘onder verplichting tot inbreng in zijn nalatenschap van de som waarvoor een en 

ander zal worden geschat voor de successieaangifte’.363 De stichting moest uiteindelijk  

ƒ 1.304.450,- betalen aan de staat en moest vanwege de hoge prijs een beroep doen op het Rijk, 

de Provincie Gelderland en de gemeente Rozendaal. Tevens zou de stichting hen later nodig 

hebben bij de verdere instandhouding en restauratie van kasteel en park Rosendael. 

Uiteindelijk kregen ze de benodigde subsidie bij elkaar en was de overname vlak voor de 

jaarwisseling van 1979 een feit. Een bijkomstigheid was dat weduwe Aaltje Groenhof (1904-

1993) in een deel van het kasteel mocht blijven wonen.  

 

Geldersch Landschap kocht nog enkele gronden van Staatbosbeheer rondom kasteel en park 

Rosendael (grond dat Willy in 1953 aan Staatbosbeheer verkocht had), waardoor het aantal 

hectare grondbezit steeg naar 64.364 Geldersch Landschap had eveneens interesse in het 

Plagdel-terrein (178 ha) dat nog in particulier bezit was van Reins’ erfgenamen. Dit terrein 

werd uiteindelijk door Staatbosbeheer gekocht voor (ƒ 1.400.000,-). Blijkbaar kon 

Staatsbosbeheer meer geld bieden.365 Overigens betekende de legatering van het kasteel, park 

en de verkoop van het Plagdel-terrein niet volledig het einde van de van Pallandts binnen de 

voormalige heerlijkheid. Willy’ zusje Cecilia Emilie Louise (Honne) bezat aaneengesloten 

landerijen waaronder de Nieuwe Kamp en het Terletse Veld van circa 250 hectare (Kaart 

5.2).366 Op basis van kadastrale leggerartikelen is achterhaald dat deze grond in 1987 nog in 

particulier bezit was.367 Deze grond kwam na Honne’s overlijden in 1994 via verkoop of legaat 

in handen van de gemeente Rozendaal en beheert deze grond nog altijd.   
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Naar verwachting hadden Willy’s erfgenamen minder trek in het bewonen van Rosendael, 

gezien het dure onderhoud en de slechte staat van het kasteel en park. Dit was begrijpelijk 

aangezien de opgelopen fysieke schade tijdens de Tweede Wereldoorlog dusdanig groot was 

dat ze geen geld hadden voor de restauratie en het toekomstige onderhoud. Willy had drie 

kinderen uit zijn eerste huwelijk, twee dochters en een zoon, die slechts een korte periode het 

kasteel hadden bewoond. Ze heetten: Constance Alexine barones van Pallandt (1921-2006), 

Henriëtte Hillegonde barones van Pallandt (1922-2014) en Frederik Jacob Willem baron van 

Pallandt (1931-2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling resterende grond van Willy van Pallandt buiten Rosendael 

Het resterende grondbezit te Keppel en Velp werd onder de kinderen uit Willy’s eerste 

huwelijk en zijn weduwe (tweede vrouw) Aaltje Groenhof  verdeeld. Alhoewel, de bezittingen 

werden niet onder alle erfgenamen verdeeld want Willy ‘beperkte’ het erfelijk deel van zijn 

zoon Frederik Jacob Willem, die uiteindelijk niets kreeg.368 Toch gingen ze allen akkoord met 

de wilsbeschikkingen van hun vader. Beide dochters erfde samen met weduwe Aaltje Groenhof 

de onroerende goederen in de gemeente Keppel. Oudste dochter Constance Alexine trouwde 

in 1945 met Willem Karel Baron van Boetzelaer en bleef woonachtig in Rosendael. Ze erfde 

100,57 hectare grond in gemeente Hummelo en Keppel en twee weilanden (10,88 ha) in de 

gemeente Velp (Kaart 5.3). Daarnaast werd ze mede vruchtgebruikster (3/13 deel) van een 
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 GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1067. 

Kaart 5.1: Particulier bezit Willem Frederik Torck 
baron van Pallandt (1977). GIS online, algemene kaart 
Nederland Bonnebladen 1980, bron: Esri_NL_Content. 
Geraadpleegd op 12 december 2016. 

 

Kaart 5.2: Laatste particulier bezit van Pallandt (>1977). 
GIS online, algemene kaart Nederland Bonnebladen 1980, 
bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 12 december 2016. 
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weiland in de gemeente Arnhem (voorheen gemeente Velp) van 7,25 hectare groot.369 De 

weilanden (10,88 ha) in de gemeente Velp verkocht ze 1981 in aan architect Willem Antonie 

Heideman.370 In 1984 verkochten ze een boerderij (2,02 ha) aan hun zoon Christiaan Willem 

Johan van Boetzelaer (1950).371  

 

Jongste dochter Henriëtte Alexine trouwde in 1948 met de Canadese legerkapitein Maxime  

Nowlen Joubert en emigreerde naar Canada. Zij erfde 55,61 hectare in de gemeente Hummelo 

en Keppel en werd mede vruchtgebruikster (3/13 deel) van het bovengenoemde weiland in de 

gemeente Arnhem. In 1982 en 1983 verkocht ze de gronden in de gemeente Hummelo en 

Keppel, waaronder boerderij ‘Klein Balkslag’  aan de pachtboer van de betreffende grond.372 

Weduwe Aaltje Groenhof  erfde 55,27 hectare grond in de gemeente Hummelo en Keppel en 

werd eveneens mede vruchtgebruikster (7/13 deel) van het weiland in de gemeente Arnhem.  

Uiteindelijk verkochten Groenhof en haar dochters dit Arnhemse weiland in 1981 aan twee 

agrariërs. Groenhoef verkocht in 1981 nog een boerderij (circa 16 ha) aan twee landbouwers, 

maar daar bleef het bij.373  
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In tegenstelling tot Rosendael bleef Huis Keppel in particuliere handen. Het wordt nog steeds 

bewoond door erfgenamen. In een interview uit 2010 met eigenaren en bewoners van Huis 

Keppel: Willem Jacob Reinout baron van Lynden (geb. 1943) en Jkvr. Sonia Lucile 

Maximilienne barones van Lynden-Rutgers van Rozenburg (geb. 1942), vertellen ze dat ze het 

vooral een eer vinden, en zich bevoorrecht voelen om op een kasteel (Keppel) te wonen. 

Hoewel ze geluk hebben gehad dat het kasteel tijdens de oorlog bespaard is gebleven van 

bombardementen. Het nadeel zit zich absoluut in de onderhoudswerkzaamheden, die ze 

dagelijks met z’n tweeën moeten aanpakken. Dit in tegenstelling tot een eeuw ervoor toen hun 

voorouders nog 36 mensen in dienst hadden als huispersoneel.374 

 

5.2 Restauratie kasteel en park 

Na de Tweede Wereldoorlog was de fysieke toestand van kasteel en park Rosendael hevig 

verslechterd. Daarbij ontbraken bij de Van Pallandts financiële middelen om het onderhoud 

en/of een grootschalige restauratie uit te voeren. Enkel de Schelpengalerij, de Theekoepel en 

de Cascade werden onder leiding van Willy gerestaureerd. Hij omschreef de status van het 

park vóór zijn overlijden als volgt: ‘Het onderhoud was al jaren onbetaalbaar met als gevolg 

een verwaarloosd bomenbestand, dichtgeslibde sprengen en beken, afgekalfde vijveroevers, 

een overwoekerde rozentuin en omgevallen of vernielde tuinversieringen’.375 

 

Na de verkrijging van kasteel en park Rosendael stelde Het Geldersch Landschap een 

exploitatiebegroting op voor het resterende landgoed met daarin de jaarlijks verwachtte 

inkomsten en uitgaven. De uitgaven vielen stukken hoger uit dan de uitgaven waardoor het 

negatief saldo neerkomt op - ƒ 121.000,- (Figuur 5.1). De beheerstrategie van de stichting voor 

Rosendael werd: ‘behoud c.q. verbetering van de cultuurhistorische, landschappelijke en 

natuurwetenschappelijke waarden van het park’.376 De stichting vond voornamelijk het park 

met zijn bijzondere ‘tuinmeubilair’ erg kwetsbaar wegens de hoger recreatiedruk. Als oplossing 

hiervoor lieten ze een raster rondom het park plaatsen met een totale lengte van 1770 meter en 

met een hoogte van 1,60 meter. Totale kosten: ƒ 53.100,-.377  

 

Voornamelijk dankzij inspanningen van Geldersch Landschap directeur Dick Buurman en 

conservator Johan Carel Bierens de Haan kon in 1980 gestart worden met de 

herstelwerkzaamheden. Om te beginnen met de kappen van het kasteel, die wind- en 

waterdicht gemaakt moesten worden. Het subsidiabel begrotingsbedrag was bepaald op  

ƒ 1.075.000,-. Tijdens de reparatie van de goten bleek een gedeelte van het ‘achterliggende 

hout- en metselwerk’ aangetast door huiszwam.378 Dit gedeelte moest vernieuwd worden 

terwijl nog slechts ƒ42.000,- over was van het vooraf bepaalde budget. De extra benodigde 

kosten waren inmiddels berekend op maar liefst ƒ 675.000,-. De komende jaren zouden 

aanvullende subsidies uitblijven, hetgeen tot een voortdurend verval van het kasteel en park 

leidde. Gedurende dit restauratieproces (mei 1982) gaf Geldersch Landschap het kasteel voor 

vijftig jaar in erfpacht over aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.  
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Het onderhoudswerk dat nog uitgevoerd werd beperkte zich hoofdzakelijk tot het herstellen 

van lekkages en het bestrijden van zwamaantastingen in het bovenvertrek van de toren.379 Aan 

het einde van 1983 leverde Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen een concrete subsidie-

aanvraag in bij de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.380 Inmiddels had de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg het herstel en behoud van kasteel Rosendael toegekend 

met ‘hoge prioriteit’.381  Mede door deze toekenning verwachtte en hoopte de stichting dat de 

minister dit verzoek om steun ernstig zou overwegen. Deze steun kwam er en het ministerie 

was bereid het benodigde geld voor de restauratie van kasteel en park Rosendael grotendeels 

te financieren. De provincie (GLD) ging eveneens een deel financieren. In september 1984 

begonnen de herstelwerkzaamheden van het park.382  

 

Vanaf 1985 werden de waterpartijen hersteld om opnieuw natuurlijk stromend water te krijgen. 

Het park had deze mogelijkheid dankzij de ligging in een dal met forse hoogteverschillen en de 

aanwezigheid van sprengbeken. Tevens werd de Rozentuin uit 1904 opnieuw aangelegd op 

basis van oude luchtfoto’s en werden de wandelpaden in de directe omgeving van het kasteel 

onder handen genomen.383 De restauratie van het park kostte uiteindelijk ƒ 1.300.000,- en werd 

in 1986 afgerond. Het project liep nog enige vertraging op wegens de vondst van tientallen 

munitiestukken uit de Tweede Wereldoorlog in de slotgracht. Andere bijzondere vondsten 

waren restanten van oude kasteelmuren en veertiende- of vijftiende eeuwse drinkkannetjes.384  

 

Na de afronding van de parkrestauratie was het kasteel aan de beurt. In 1986 stelde de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg dat met de kasteelrestauratie ƒ 5.900.000,- gemoeid zal 

zijn. Een groot bedrag (4,2 miljoen) bleek subsidiabel. Het overig bedrag werd ingezameld 

door de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen middels bijdragen van onder andere de 

provincie (GLD), gemeente Rozendaal, het Prins Bernhard Fonds en de inwoners van 

Rozendaal. In 1986 startte de restauratie die tot het voorjaar van 1990 zou duren, twaalf jaar na 

de overname van Stichting Het Geldersch Landschap. Prinses Margriet verrichte op 22 mei 

1990 de officiële opening van kasteel Rosendael.385 De Telegraaf kopte op 16 juni 1990 ‘Kasteel 

Rosendael straalt weer als vroeger’.386 De overdracht van kasteel en park door Willy van 

Pallandt aan Stichting Het Geldersch Landschap had daarmee het beoogde resultaat gehad: de 

redding van het ensemble van huis en park.  
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Figuur 5.1: Exploitatiebegroting Rosendael, 1978, bron: Archief Stichting Geldersch 
Landschap en Kasteelen (AGLK), Rosendael, jaargang 1978. 
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5.3 Casestudy: Rosendael in vergelijking met andere heerlijkheden 

Vader F.J.W. en zoon Willy baron van Pallandt hebben niet kunnen vo0rkomen dat Rosendael 

versnipperde en in handen kwam van verschillende partijen. Voor hen was deze ontwikkeling 

onvermijdelijk. Tegelijkertijd is gebleken dat Huis Keppel wel nog in eigendom is van nazaten 

van de Van Pallandts. Dit roept de vraag op hoe het andere landgoedeigenaren verging tijdens 

de moeilijke periode (eind negentiende- en de twintigste eeuw). Om die reden wordt het 

blikveld verruimd en volgt hieronder een beknopte toelichting  over de ontwikkeling  van vijf 

andere, en vergelijkbare landgoederen in Oost-Nederland, inclusief een korte blik op Britse 

landgoedeigenaren aangezien uit de stand van onderzoek is gebleken dat hier relevante 

vergelijkingen zijn te maken.  

 

LANDGOED KLARENBEEK ligt in de gemeente Arnhem (GLD) en bereikte onder Jan van 

Pallandt van Walfort (1776-1844) - die Klarenbeek in 1807 kocht - haar grootste omvang (circa 

1.000 ha). Hij kocht in de jaren 1830 andere landgoederen (Rennenenk, Bekenkamp en 

Angerenstein) die samen uiteindelijk ‘Groot Klarenbeek’ vormden.387 Na zijn overlijden in 1844, 

en vanwege het ontbreken van de primogenituur (volgens deze vorm van vererving erfde de 

oudste zoon het volledige landgoed inclusief de daarbijbehorende heerlijke rechten)  in 

Nederland, werd Groot Klarenbeek gesplist en verdeeld over zijn drie kinderen uit zijn tweede 

huwelijk. De jongste Frederic Carsile baron van Pallandt van Walfort (1810-1869) erfde onder 

meer Klarenbeek (132 ha). Nadat zijn vrouw stierf in 1885, en omdat ze geen kinderen hadden, 

ging het landgoed automatisch naar Frederik Carsile’s broer Samuel François Anne baron van 

Pallandt van Oud Beijerland. Echter waren Samuel François en diens vrouw in respectievelijk 

1880 en 1885 overleden. Het gevolg was dat Klarenbeek in eigendom kwam van Samuel 

François’ kinderen Jan Werner baron van Pallandt van Oud-Beijerland (1835-1907) en Henriette 

Christine barones van Pallandt (1833-1907). Aangezien de erfenis niet in rechte lijn was liep het 

bedrag aan successiebelasting hoog op (ƒ400.456,-). Dit geld hadden ze niet waardoor ze over 

moesten gaan tot verkoop. Ze verkochten het overgrote deel (circa 100 ha) aan de gemeente 

Arnhem en het overige deel aan twee particulieren.388 Klarenbeek werd het eerste stadspark 

van Arnhem dat gedurende de periode 1886-1985 maar liefst zeven verschillende landgoederen 

kocht, met als doel het natuurschoon te waarborgen voor toekomstige  stadsuitbreidingen.389 

Park Klarenbeek is inmiddels, vanwege diverse ontwikkelingen (bouw van onder meer een 

watertoren, restaurant, Arnhemse buitenschool en een militair complex), nog 69 hectare groot 

met onder meer een openluchtzwembad.  

 

LANDGOED RUURLO is vijf eeuwen lang in particulier bezit geweest van de familie Van 

Heeckeren van Kell, die tot de grootste grootgrondbezitters van de provincie Gelderland 

hoorde. Het landgoed ligt in de gemeente Berkelland (GLD). In de negentiende eeuw 

schommelde de grootte van het landgoed tussen de 1.600 en 1.900 hectare. Door verervingen in 

1953 bleef er circa 1.050 hectare over. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het landgoed 
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zwaar getroffen: er vielen meer dan tien bommen rondom het kasteel.390 Na het overlijden van 

echtpaar Willem van Heeckeren van Kell (1896-1969) en Johanna Georgine Marie van Limburg 

Stirum (1905-1976) verkochten hun twee zoons en erfgenamen het kasteel aan de gemeente 

Ruurlo.391 Een deel van het omliggende landgoed werd in 1977 aan Staatsbosbeheer verkocht en 

het resterende deel (580 ha) bleef in het bezit van de familie. De jongste zoon Jacob Dirk Carel 

baron van Heeckeren van Kell vertelde recent in een interview met de Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland dat hij en zijn broer ‘fiscaal gezien een enorme klap’ kregen te 

verwerken na het overlijden van hun ouders, waarmee hij doelt op de successiebelasting.392 

Naast de fiscale klap waren de oorlogsschade en de ‘loonexplosie’ andere factoren die ervoor 

zorgden dat ze overgingen tot verkoop.  

 

LANDGOED MIDDACHTEN bestaat circa 800 jaar en is in handen geweest van de families 

Middachten, Van Reede en Bentinck. Het huidige landgoed ligt net als Rosendael aan de 

zuidelijke Veluwezoom in de provincie Gelderland. Het landgoed (circa 1.000 hectare) is in 

particulier bezit van de familie Zu Ortenburg-Bentinck. Huidig eigenaar en bewoner Franz 

graaf zu Ortenburg (1953) kreeg als oudste zoon het landgoed al 0p jonge leeftijd (24) om de 

generatiewisseling ‘soepel te laten verlopen’.393 Samen met rentmeester Age Fennema houdt hij 

zich bezig met het beheer en de exploitatie van het landgoed waar nog steeds veeteelt, 

landbouw, bosbouw, fruitteelt en jacht de belangrijke inkomsten zijn.394 Het is bijzonder dat 

het landgoed nooit verkocht, en nog steeds in particuliere handen is. Alhoewel Middachten 

een moeilijke periode heeft gehad in de twintigste eeuw. In 1962 was er een grote restauratie, 

maar ondanks het verkrijgen van veel subsidie, liepen de restauratiekosten zo hoog op dat de 

restauratie in 1972 moest worden stopgezet.395 De lasten waren te hoog opgelopen, het kasteel 

bracht nauwelijks wat op en de tuinen werden zeer minimaal onderhouden. In de periode 

1975-1983 werd het landgoed verhuurd aan toenmalig Commissaris van de Koningin in 

Gelderland Willem Jacob Geertsema (1918-1991).396  

 

In 1986 werd de Stichting Kasteel Middachten opgericht, waarin de gehele inboedel is 

ondergebracht. Op die manier kan de inboedel niet verkocht worden en versnipperd raken. 

Uiteindelijk bleef Middachten in particulier bezit en verdienden ze geld met de exploitatie van 

het landgoed.  Aan deze exploitatie zijn extra financiële dragers toegevoegd door onder meer 

het voormalige stalgebouw te verbouwen tot erfgoedlogies en kan men op het kasteel trouwen, 

lunchen, dineren en recepties houden.397 Aan een andere stichting: Stichting Vrienden van 
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Middachten zijn 200 vrienden verbonden die evenementen (concerten, themadagen, exposities 

etc.) op het landgoed mogelijk maken waar jaarlijks duizenden bezoekers op af komen. 

Volgens Zu Ortenburg is het instandhouden van het landgoed nog altijd afhankelijk van de 

samenwerking met diverse overheden, subsidies, schenkingen en circa 100 vrijwilligers. 

 

LANDGOED VILSTEREN ligt in de Overijsselse gemeente Ommen. Het landgoed (1.051 ha) 

kwam aan het einde van de negentiende eeuw door vererving in handen van de familie 

Cremers, die het landgoed tot op de dag van vandaag beheert.398 Na de Tweede Wereldoorlog 

liet de familie het landgoed onderbrengen in een NV. Dit was regulier in die periode omdat de 

bezetter in 1942 had beslist dat landgoed NV’s werden vrijgesteld van vennootschapsbelasting 

als een landgoedeigenaar zijn landgoed liet onderbrengen in de Natuurschoonwet.399 De 

familie bleef het behoud van het landgoed continueren op de klassieke en multifunctionele 

wijze met behulp van onder meer een rentmeester, jachtopziener, bosbouwers en diverse 

vrijwilligers. Sinds kort is het landgoed ondergebracht in een BV, waarvan de aandelen (bijna) 

allen in handen zijn van de familie Cremers.400 Het landgoed onderbrengen in een stichting 

biedt meer fiscale voordelen maar rentmeester Hugo Vernhout ziet juist voordelen in het feit 

dat Vilsteren is ondergebracht in een BV. Vernhout erkent de emotionele betrokkenheid bij de 

aandeelhouders en concludeert dat die betrokkenheid van wezenlijk belang is voor de 

waarborging van het landgoed.401 Aandeelhoudster Liesbeth Cremers vertelt in een interview 

dat de emotionele waarde van het landgoed zwaarder weegt dat de economische waarde. Ze 

zegt hierover het volgende:  

 

‘Mijn inzet voor landgoed Vilsteren is puur idealisme; de aandelen leveren niet of nauwelijks wat op.  Als 

ik een luxeleventje zou willen leiden kon ik de boel beter verkopen. Maar ik voel me erg verbonden met 

dit landgoed en zet me er voor in om het te behouden voor volgende generaties ‘.
402 

 

Desondanks staat landgoed Vilsteren bekend als ‘een van de financieel gezondste 

landgoederen van Nederland’.403 Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat het landgoed 

een unieke inkomstenbron heeft ten opzichte van andere landgoederen. Ruim twee derde van 

de jaarlijkse inkomsten halen ze uit erfpacht van 40 hectare waarop de Gasunie een 

compressor- en mengstation heeft staan (€ 320.000,- per jaar, 2012).404  

 

LANDGOED TWICKEL was sinds de zeventiende eeuw eigendom van achtereenvolgend de 

families Van Twickelo, Van Raesfelt, Van Wassenaer en Van Heeckeren. Het landgoed ligt in 
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de gemeente Hof van Twente (Overrijssel) en groeide vanwege de markeverdelingen tussen 

1841-1854 uit tot een grootte van circa 4.000 hectare (Figuur 5.2). In 1872 en 1875 stierven de 

heer van Twickel; Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer (1809-1875) en zijn 

echtgenote Isabelle Antoinette Sloet van Toutenburg (1823-1872) op relatief jonge leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een financieel voordeel was dat het overlijden vóór de wijziging in de successiewet uit 1878 

plaatsvond, waardoor hun drie erfgenamen nipt ontsnapten aan het betalen van 

successiebelasting. In 1876 werd Twickel verdeeld over Maria, George en Rodolphe van 

Heeckeren van Wassenaer. In 1883 overleed George op 26-jarige leeftijd aan een 

tyfusbesmetting waardoor Rodolpe George’s deel in handen kreeg, waaronder Huis Twickel. 

Hierdoor werd de eenheid deels hersteld.405 Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer (1858-

1936) kreeg geen kinderen en trouwde pas op zijn 64ste met de 43-jarige Marie Amélie Mechtild 

Agnès van Aldenburg Bentinck (1879-1975) in 1922. Het in stand houden van Twickel was zijn 

levensdoel geworden. Hij deed dit met hart en ziel, en voelde dat hij aan zijn stand verplicht 

was Twickel te behouden, zoals het door zijn voorgangers was opgebouwd. Hij trouwde in 

gemeenschap van goederen zodat het volledige bezit in de handen van zijn vrouw zou komen 

na zijn overlijden. Hij hoopte, dat wanneer hem het niet meer zou lukken, zij de oplossing zou 

vinden om het permanente behoud van Twickel veilig te stellen.406 In 1936 overleed Rodolphe.  
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Figuur 5.2: Huis Twickel (2007), bron: Website Landgoed Twickel www.twickel.nl Geraadpleegd op 21 februari 2017. 
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Aangezien de weduwe en baronesse geen kinderen had gekregen met Rodolphe vreesde ze 

voor versnippering van het familiegoed. Daarop besloot ze Twickel onder te brengen in een 

stichting die ze zelf oprichtte. Twickel moest daarvoor door de staat worden vrijgesteld van het 

schenkingsrecht. Deze procedure duurde enkele jaren. De naoorlogse minister van financiën 

Piet Lieftinck (1902-1989) werkte tegen, wellicht omdat hij het geld liever in de staatskas zag 

verdwijnen. Zijn opvolger Johan van der Kieft (1884-1970) stond het uiteindelijk toe. De 

Stichting Twickel was in 1953 een feit en de baronesse werd tevens voorzitter van de 

stichting.407 Nadat zij in 1975 overleed werden haar overige bezittingen gelegateerd aan de 

stichting, waaronder bezittingen te Wassenaar, Zevenaar en de landgoederen Lage, 

Brecklenkamp, de Nettelhorst en Hof te Dieren. Sindsdien heeft de stichting ruim 6.500 

hectare in bezit, dat wordt beheerd door een rentmeester, 50 medewerkers en 100 

vrijwilligers.408 Ruim de helft van de goederen bestaat uit landbouwgrond. De agrarische pacht, 

huur- en erfpacht en inkomsten uit waardepapieren vormen de belangrijkste financiële dragers 

van het geheel.  

 

Uit deze korte blik op vergelijkbare landgoederen in Oost-Nederland zijn enkele conclusies te 

trekken. Een landgoedeigenaar in Nederland, die gedurende eind negentiende- en de 

twintigste eeuw niet of nauwelijks te maken kreeg met erfenisverdelingen (bijvoorbeeld 

doordat het aantal erfgenamen beperkt was), het betalen van (veel) successiebelasting en het 

geweld van de Tweede Wereldoorlog kon het landgoedbeheer continueren. Hoewel dat niet 

zonder slag of stoot ging. Aanpassing was echter noodzakelijk door bijvoorbeeld een landgoed 

onder te brengen in de Natuurschoonwet, een NV of een stichting. Daarnaast blijft de 

emotionele betrokkenheid van de particulier(en) van wezenlijk belang, zoals op Middachten, 

Vilsteren en Twickel het geval is. Deze betrokkenheid in combinatie met creatief ondernemen 

en de samenwerking met diverse partijen maakt het mogelijk het beheer te continueren en het 

landgoed te waarborgen voor volgende generatie(s). Zoals in hoofdstuk 2.6 duidelijk is 

geworden beperkte het proces van versnippering en verval van landgoederen en 

buitenplaatsen zich niet tot Gelderland en Nederland, maar gold dit proces eveneens voor 

andere Europese landen, waaronder Groot-Brittannië. In de Britse context hebben deze 

processen zodanig veel weten wetenschappelijke aandacht gekregen, dat interessante 

vergelijkingen mogelijk maakt.  
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5.4 Britse landgoedeigenaren  

Brits historicus Peter Mandler deed onderzoek naar de maatschappelijke oorzaken waardoor 

vele landgoedeigenaren in Groot-Brittannië het moeilijk kregen. Het gevolg was eveneens dat 

vele landgoederen versnipperden, landhuizen en kastelen werden verlaten, waarvan velen 

uiteindelijk gesloopt werden. Dit proces van versnippering en verval toont gelijkenissen met 

Nederland. Er blijken desalniettemin cruciale verschillen te zijn in de oplossingen die ervoor 

zorgden dat de versnippering en verval tegen werden gegaan in beide landen.  

 

Net als in Nederland werden Britse landgoedeigenaren, eind negentiende- en in de loop van de 

twintigste eeuw, geconfronteerd met lagere inkomsten, hogere kosten, landbouwcrisis, 

Russische aandelen (1917), de Wall Street crash (1929) en de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. 

De Eerste Wereldoorlog was desastreus voor veel Britse landgoederen, doordat vele zonen 

nooit meer terugkwamen. Het grote verlies aan erfgenamen werd gezien als een ‘loss of a 

generation’, net als verlies van kasteel- en landhuispersoneel.409 Daarnaast steeg de 

successiebelasting (‘death duties’) in het bijzonder vanwege de ‘cost of war’.410 Met als gevolg 

dat tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw vele landgoederen en buitenplaatsen in 

Groot-Brittannië zijn verdwenen. Een extreme schatting is dat tijdens de periode 1950-1955 

meer dan duizend ‘country houses’ gesloopt werden en tijdens de periode 1945-1960 rond de 

8% van de Britse buitenplaatsen en kastelen verdween.411 Daarnaast werden vele 

buitenplaatsen en kastelen verlaten en waren sommigen genoodzaakt stallen tot hun 

onderkomen te maken.412 Vele landhuizen en kastelen werden opgekocht door Trusts of de 

overheid, die ze met name in (sub)urbane gebieden kochten. Andere landhuizen/kastelen 

werden herbestemd en fungeerden voortaan als weeshuizen, jeugdherbergen, psychiatrische 

inrichtingen, lokale musea en ziekenhuizen.413  

In de loop van deze periode lieten particulieren landgoedeigenaren hun familiegoed in 

toenemende mate onderbrengen in de stichting The National Trust. De National Trust is een 

stichting, die in 1895 was opgericht door enkele particuliere en adellijke landgoedeigenaren in 

actie, met als hoofddoel:  

 

‘To promote the permanent preservation for the benefit of the nation of lands and tenements (including 

buildings) of beauty and historic interest’.
414 

 

In 1937 maakte Philip Kerr, 11th Marquess of Lothian en eigenaar van Blicking Hall, zich sterk 

voor de National Trust act en de Country House Scheme, waardoor particuliere 

landgoedeigenaren hun familielandgoed konden rangschikken onder de National Trust. Het 

grote voordeel was dat de particulier en diens erfgenamen geen successiebelasting (‘death 

duties’) meer hoefden te betalen. Het landgoed werd op die manier ‘protected forever’. Een 
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toekomstige verkoop was uitgesloten en de familie mocht voor een generatie woonachtig  

blijven in een gedeelte van hun landhuis of kasteel.415 De voorwaarde was dat de familie zijn - 

meestal reusachtige - landgoed, landhuis of kasteel moest openstellen voor publiek.416 In 1940 

werd het immense Blickling Hall overgedragen aan de National Trust (Figuur 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland ontbreekt een dergelijke stichting als de National Trust op nationale schaal. Wel 

zijn er provinciale landschappen die in sommige gevallen eigenaar werden van een voormalig 

particulier landgoed. Tevens werd in 1928 de Natuurschoonwet geïntroduceerd. De 

Natuurschoonwet is een belastingwet die landgoedeigenaren fiscale voordelen kan bieden, met 

als doel het tegengaan van verder versnippering van landgoederen. Een eigenaar die zijn 

landgoed onder de Natuurschoonwet liet rangschikken had echter niet de zekerheid dat het 

landgoed voor altijd gewaarborgd bleef en de eigenaar er woonachtig kon blijven. De 

Natuurschoonwet werd, met betrekking tot successiebelasting in de loop van de twintigste 

eeuw soepeler, maar desondanks bleven ook NSW-landgoederen versnipperen, zoals het 

voorbeeld van Rosendael heeft aangetoond.   

 

Net als in Nederland werden de Britse landgoedeigenaren ondernemender. Dit had 

ongetwijfeld te maken met de emotionele betrokkenheid van de particulieren met hun 

landgoederen, die mogelijk al eeuwen familiebezit waren. Volgens Peter Mandler maakten vele 

                                                           
415

 Lezing Elyze Storms-Smeets, Van Power Houses naar  White elephants Engelse country houses als  nationaal 
erfgoed, Groningen, 9 maart 2017. Met ‘protected forever’ wordt bedoeld dat belangrijk eigendom van de National 
Trust  - zoals country houses - niet kan worden verkocht, geconfisqueerd of worden aangekocht door de overheid 
zonder debat in Parlement. 
416

 Ibidem.  

Figuur 5.3: Blickling Hall, bron: Website Flickr. www.flickr.nl Geraadpleegd op 18 mei 2017. 
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landgoedeigenaren een imago-omslag, en gingen velen na de Tweede Wereldoorlog boeren: 

‘Landowners became farmers again’.417 De Britse overheid steunde hen daarmee door het 

boerenbedrijf financieel te versterken. Een gunstige bijkomstigheid was The Agriculture Act 

uit 1958, die bepaalde dat landgoedeigenaren de mogelijkheid kregen landerijen van pachters 

terug te vorderen en zelf te gaan boeren. Door zelf te boeren hielden ze extra inkomen over dat 

gebruikt werd voor het onderhoud van hun kastelen.418 ‘Land was the key’, beargumenteerd 

Mandler.419 Desondanks bleven de Britse landgoederen en buitenplaatsen versnipperen. Onder 

meer door een intense behoefte aan woningen in het buiten waren de grondprijzen explosief 

gestegen. Vele landgoedeigenaren gingen daarop in de jaren 1950 en 1960 stukjes grond 

verkopen.  

 

Belangrijk verschil is dat de meese landgoederen, landhuizen en kastelen van de traditionele 

grootgrondbezitter van het gentry-type (grootgrondbezitter met of zonder adellijke naam of 

predikaat) verloren zijn gegaan.420 Zij die slechts beschikten over een grondoppervlak tussen 

400-4.000 hectare. Grootgrondbezitters van de landed aristocracy, die over meer dan 4.000 

hectare beschikten, overleefden daartegen wél en behielden hun bezittingen. Een andere 

belangrijke factor was dat een adellijke naam nog altijd een belangrijke rol speelde in Groot-

Brittannië, aangezien velen van hen goed geschoold waren en makkelijk toegang kregen tot 

lucratieve banen in het bedrijfsleven, het bankwezen en de culturele sector.421  

 

Het gevolg van het toenemende verlies aan landgoederen, landhuizen en kastelen was dat in 

de jaren 1970 in toenemende mate publicaties verschenen over de inmiddels verdwenen 

landhuizen en kastelen, en werd het vraagstuk ‘hoe nu verder’ steeds luider.422 Echter, vanwege 

een verbeterde infrastructuur, stijgende welvaart, toenemende motorvoertuigen, een 

verbeterde relatie tussen de elite/ burger en veel publiciteit werd het bezoeken van country 

houses in Groot-Brittannië geleidelijk populairder.423 Het gegeven dat 

landgoedeigenaren/grootgrondbezitters van het gentry-type, die het landgoed onder de 

National Trust brachten, op hun landgoed woonachtig mochten blijven werd door toeristen 

zeer gewaardeerd. Voor toeristen gaf dit gegeven een extra dimensie aan het bezoek op een 

landgoed. Gedurende deze periode gingen steeds meer landhuizen open voor publiek, waarvan 

velen niet eens eigendom waren van de National Trust. Alle grootgrondbezitters profiteerden 

van de toenemende populariteit van country houses en kopieerden de aanpak van de National 

Trust.424 Het economisch draagvlak voor landgoederen steeg in toenemende mate.  

 

Vanaf de jaren 1980 groeide de country house uit tot een nationaal icoon en werden ze 

bestempeld als England’s greatest contribution to Western civilization’.425 Series, films en 

literatuur werd uitgebracht met betrekking tot country houses. De overheid werd genereus 
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door het aantal subsidies te vergroten en kwam met belastingverlichtingen. Kortom er was 

sprake van een Country House Mania.426 The National Trust profiteerde maximaal omdat de 

mensen hen zagen als hét symbool van de country houses, met als gevolg dat het aantal leden 

explosief steeg, het geld binnenstroomde en ze geleidelijk onafhankelijker werden van de 

Britse overheid.427 Stichting Het Geldersch Landschap, aan wie Willy van Pallandt Rosendael 

overdroeg, is in de kern vergelijkbaar met de National Trust. Ook zij werden door particuliere 

landgoedeigenaren opgericht en hanteerden hetzelfde beleid. Ze fungeerden eveneens als 

vangnet voor landgoedeigenaren die hun landgoed financieel niet meer konden onderhouden, 

maar hun familiebezit niet verloren wilden zien gaan. Belangrijk verschil met de National 

Trust is dat zij slechts op provinciale schaal acteerden. Dit betekende minder leden, minder 

inkomsten en meer afhankelijk van overheidssteun (subsidies), fondsen en schenkingen. Om 

die redenen hadden ze niet de mogelijkheid om grote landgoederen over te nemen. Bovendien 

hadden ze concurrentie van natuurbeschermingsorganisaties als Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten, die eveneens stukken landgoed wilden hebben voor natuurontwikkeling. 

Een ander belangrijk verschil is dat The National Trust ten opzichte van Stichting Het 

Geldersch Landschap geleidelijk onafhankelijk werd van overheidssteun (subsidies). Hun 

ledenaantal steeg explosief en kwamen uit alle hoeken van Groot-Brittannië. Vanwege het 

ontbreken van een vermogende, nationale stichting als National Trust in Nederland bleven, en 

blijven de Nederlandse landgoederen en buitenplaatsen gevoeliger voor versnippering. 

 

Concluderend, net als in Nederland werden Britse particuliere landgoedeigenaren  

ondernemender vanwege de emotionele betekenis die ze koesteren voor hun landgoederen. 

Britse landgoedeigenaren gingen boeren, maar hadden bovendien het voordeel dat country 

houses in de jaren 1980 dusdanig populair werden, dat sommige particulieren hun landgoed 

niet eens hoefden onder te brengen in een stichting als de National Trust. In Nederland bleef 

deze explosief toenemende populariteit helaas uit.  

 

In Groot-Brittannië behield de landed aristocracy over het algemeen hun familiebezit, waarbij 

de groote van het grootgrondbezit (> 4.000 hectare) en het hebben van een adellijke naam 

bepalend waren. Veel bezit van de gentry (< 4.000 hectare grootgrondbezit) ging uiteindelijk 

wél verloren. De adellijke familie Van Pallandt kon ondanks hun adellijke naam en grondbezit 

(ruim 10.000 hectare) hun familiegoed niet behouden. Cruciaal verschil tussen Groot-

Brittannië en Nederland was simpelweg het ontbreken van de primogenituur in Nederland. 

Mede daardoor versnipperde Rosendael, bleef slechts de kern bewaard als nationaal erfgoed en 

kwam de overige grond in vele handen. In de volgende paragraaf ga ik bekijken of de 

verschillende beheervisies en managementkeuzes invloed hebben gehad op het grotere 

ensemble. 
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5.5 Verschillen in beheer tussen terreinbeherende organisaties 

Terug naar Rosendael dus. Zoals eerder beschreven, werden kasteel en park in de jaren 1980 

weer in oude glorie hersteld. Maar, hoe zat het met de rest van het eeuwenoud landgoed? De 

voormalige hoge vrije heerlijkheid was inmiddels in handen van Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Stichting Het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der 

Geldersche Kasteelen, de gemeenten Rheden en Rozendaal en enkele particulieren (Kaart 5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 5.4: Grondeigenaren gemeente Rozendaal (2017). GIS online, algemene kaart 
Nederland Bonnebladen 2015, bron: Esri_NL_Content. Geraadpleegd op 18 december 2016. 
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Deze splitsing gold eveneens voor andere landgoederen in Nederland. Het gevolg was dat elk 

landgoeddeel opging in mogelijk afwijkende beheerplannen per terreinbeherende organisatie. 

In sommige gevallen bleek het beheer tegendraads te zijn ten opzichte van het verleden. Het 

leidde tot toenemende kritiek. Van der Wijck pleitte in 1974 al voor het behoud en 

bescherming van de historisch belangrijke aangelegde parken. De moderne bosbouw die 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten uitvoerden vond hij destijds een doorn in het oog. Hij 

vond dat deze organisaties te veel nadruk legden op ‘alles wat bloeit en leeft’ en te weinig oog 

hadden voor culturele overblijfselen zoals de samenhang tussen huis en park.428 Veel culturele 

waarden, en de samenhang tussen huis en park zijn hierdoor verloren gegaan.  

 

Tijdens de dertig jaar die volgden op de Tweede Wereldoorlog werd de bosbouw op herstel 

gericht. De bosbouw werd sindsdien door Staatsbosbeheer op wiskundige wijze benaderd met 

de nadruk op verhoging van de houtproductie en de verlaging van de beheerskosten door 

rationalisatie en mechanisatie.429 Tijdens deze periode is het bosbeheer met nadruk op de 

bevordering van de natuur op de achtergrond geraakt. In bossen was bij zowel Staatsbosbeheer 

als Natuurmonumenten het hoofddoel productie. Deze werkwijze van bosbouwers en 

Staatsbosbeheer stuitte kort na de oorlog op weerstand vanuit de natuurbeschermershoek. 

Deze weerstand werd heviger en breder gedragen met de jaren waarvoor Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten uiteindelijk zwichten. Natuurmonumenten wijzigde hun beleid in 1984 

en richtte zich voortaan op de natuurlijke waarden van het bos. Ze wilde natuurlijk bos creëren 

met zo min mogelijk menselijk handelen.430  
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Figuur 5.4 en 5.5: Boomgroepen in park Rosendael, bron: Foto’s Machiel Koman, 28 oktober 2016. 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=staatsbosbeheer+rosendael&page=1&coll=ddd&identifier=KBNRC01%3A000031407%3Ampeg21%3Aa0227&resultsidentifier=KBNRC01%3A000031407%3Ampeg21%3Aa0227


Pagina 127 van 149 
 

Bij Stichting Het Geldersch Landschap waren ze van mening dat eind negentiende- begin 

twintigste eeuw de bossen teveel op houtproductie gericht waren. Daarom beheerde de 

stichting hun landgoederen en natuurterreinen veelzijdiger. Geldersch Landschap legde zich 

toe op drie soorten bosbeheer: Bossen met accent op de natuur, bossen met accent op de 

cultuurhistorie en bossen met een nevenschikking van de functies natuurbehoud, 

houtproductie en recreatie.431 Op figuur 5.4 en 5.5 zijn twee voorbeelden te zien van bossen 

met accent op de cultuurhistorie.  

 

Fysieke verschillen voormalige eenheid Rosendael 

Henk Jacobsen, Hoofd Openbare werken van de gemeente Rozendaal, noemt het huidige 

contact met de verschillende terreinbeheerders: ‘Uiteenlopend van karakter en er niet op 

gericht om tot en gezamenlijke doelstelling te komen’.432  

 

Op Rosendael is de hand van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) daadwerkelijk terug te 

zien in het landschap. Cultuurhistorische landschapselementen worden in het landschap 

gewaarborgd en geaccentueerd. Voorbeelden zijn de vele waterlopen, de voormalige ‘Hooge 

vijver’, rododendrons, de sprengkop, de laanbeplanting en parkbossen die niet 

productiegericht zijn. Openheid is kenmerkend voor dit bos. Geldersch Landschap en 

Kasteelen heeft in het beleid opgenomen dat ze enkel eenjarige beplanting laten staan die 

fungeren als snacks voor het wild.433 Een doorn in het oog is voornamelijk het raster rondom 

het park. De hekken of afrastering zijn in 1980 geplaatst in verband met de kwetsbaarheid van 

het kostbare ‘tuinmeubilair’ (schelpengalerij, bedriegertjes, tuinkoepel van Marot etc.), de te 

verwachten recreatieve druk en voor het het laag houden van de wilddruk.434 Echter, door het 

plaatsen van het rasterwerk worden cultuurhistorische elementen als oude beukenlanen en 

een eeuwenoude weg ruw onderbroken (Figuur 5.6, 5.7 en 5.8). 

 

De staat van onderhoud van de bossen aan weerszijden van het hekwerk laat het afwijkende 

bosbeheer tussen Staatsbosbeheer en  Geldersch Landschap en Kasteelen zien (Figuur 5.9 en 

5.10). In het deel van Staatsbosbeheer is duidelijk de natuurlijke gelaagdheid en de mindere 

openheid van het bos zichtbaar. Dit bos heeft een onverzorgd uiterlijk ten opzichte van het bos 

aan de andere kant van het hek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
431

 Snijders en Dansen (1989), 151. 
432

 Interview met Hoofd Openbare werken bij gemeente Rozendaal; Henk Jacobsen, 29 september 2016. 
433

 Ibidem.  
434

 AGLK, Rosendael, jaargang 1978. 
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Figuur 5.5: Rasterbegrenzing tussen bossen van Staatsbosbeheer en Stichting Geldersch Landschap en 
Kasteelen te Rozendaal, bron: Foto Machiel Koman, 28 oktober 2016. 

Figuur 5.6 en 5.7: Rasterbegrenzing tussen bossen van Staatsbosbeheer en Stichting Geldersch Landschap 
en Kasteelen te Rozendaal, bron: Foto’s Machiel Koman, 28 oktober 2016. 
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Figuur 5.8: Bossen van Geldersch Landschap en Kasteelen te Rozendaal, bron: Foto Machiel Koman, 28 oktober 2016. 

Figuur 5.9: Bossen van Staatsbosbeheer te Rozendaal, bron: Foto Machiel Koman,  
28 oktober 2016. 
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5.6 Aanbevelingen 

Aangezien het moeilijk wordt alle betrokken partijen binnen Rosendael te overtuigen hetzelfde 

bos- en landschapbeheer te laten uitvoeren, is het eventueel mogelijk ze rekening te laten 

houden met voormalige landschapselementen die de afgelopen decennia vervaagd zijn. 

Bijvoorbeeld de voormalige landbouwenclaves, gehuchten of bouwerijen.  

 

Bij het ontstaan van de landbouwenclaves stond de kasteelheer van het landgoed namelijk 

vaak aan de basis. De gehuchten werden om economische redenen gesticht (landbouw, 

schapenteelt en houtproductie), maar tevens ten behoeve van de jacht op het landgoed. Op 

een groot landgoed met veel bos was toezicht noodzakelijk om bijvoorbeeld stroperij te 

controleren en verder de bewoners geacht het bosgebied te beheren en aantrekkelijk te maken 

voor grof wild. De gehuchten de Imbosch, het Plagdel en Terlet vormen eikpunten in het 

landschap van Rosendael en zijn een verlengstuk van het kasteel en park. De huidige toestand 

van de gehuchten herinneren nog mondjesmaat aan het verleden. Op Terlet herinneren nog 

slechts enkele fruit- en lindebomen en aan de voormalige landbouwenclave, waar voorheen 

kleine keuterboerderijen stonden en een grote schaapskooi. Een bedrijfskaart van Rosendael 

uit circa 1950 laat zien dat het Plagdel destijds nog een structuur had die overeenkomsten heeft 

met een voormalige landbouwenclave. Op de kaart van 1950 zijn de vakjes zichtbaar met 

lichtbruine kleur ingetekend, dat volgens de legenda heide betreft (Kaart 5.5). Op basis van 

kadastrale gegevens blijken er een huis, een schuur, een erf en twee bouwlanden gestaan te 

hebben.435 De kaart op de volgende pagina laat de huidige situatie zien van de voormalige 

mini-nederzetting (Kaart 5.6). Het voormalige bebouwde gedeelte is overduidelijk begroeid 

geraakt. Slecht de openheid aanwezig is nog aanwezig maar de landschappelijke structuren 

zijn weggevaagd.  
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 Website Kadaster, Leggerartikel Rozendaal (RZD00), leggerartikel 40 www.kadaster.nl/kadasterviewer  

Geraadpleegd op 21 december 2016. 

Kaart 5.5: Bedrijfskaart landgoed Rosendael (circa 1950), bron: GA, 0525, Huis Rosendael, inv. nr. 1343. 

http://www.kadaster.nl/kadasterviewer
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In 2011 nam Natuurmonumenten het goede voorbeeld door met een herstelplan te komen voor 

de Imbosch.436 Het plan werd opgesteld door Sandra van Lochem (afd. Natuur en Landschap) 

en André ten Hoedt (Beheerseenheid Veluwezoom) met als doel de cultuurhistorische 

waarden van het gehucht herkenbaarder en beleefbaarder te maken. De samenhang tussen de 

huizen, het cultuurland en het omliggend landschap was langer lang onderhevig geweest aan 

erosie. Door middel van historische kaarten is het duo op zoek gegaan naar de voormalige 

landschappelijke opstelling van het gehucht. Met deze informatie hebben ze, in combinatie 

met veldbezoek, enkele knelpunten geselecteerd die volgens hen de eenheid en samenhang 

van het gehucht verstoren. Voorbeelden van knelpunten waren dichtplantingen van wallen, 

lanen, waterlopen en open ruimten, lanen in de aftakelingsfase en onduidelijke entrees. 

Middels de historische kaartinformatie en de geselecteerde knelpunten hebben ze een 

streefbeeldkaart en een maatregelkaart opgesteld op welke wijze de Imbosch heringericht 

moet worden.  

 

Een andere oplossing om de voormalige grootsheid van Rosendael weer (deels) zichtbaar te 

laten ze maken is het reconstrueren van de Ringallee (Hoofdstuk 2.5) rondom de voormalige 

heerlijkheid. Het herstellen en/of reconstrueren van de voormalige pollen zou ervoor kunnen 

zorgen dat Rosendael opnieuw een visuele grens heeft en zal de voormalige hoge vrije 

heerlijkheid een versterkt gezicht krijgen. Het bewijst dat Rosendael (veel) grootser was dan 

enkel het kasteel en omliggend park.  

 

 

                                                           
436

 Lochem, S. van, en Hoedt, A. ten, Herstelplan bouwerij de Imbosch, een 18e eeuwse ontginning in natuurgebied 
Nationaal Park Veluwezoom, (’s-Graveland, 2011). 

Kaart 5.6: Satellietbeeld van het voormalige gehucht en landbouwenclave ‘het Plagdel’ (2017), bron:   
Website Google Maps www.google.n/maps Geraadpleegd op 15 december 2016.  
 

http://www.google.n/maps
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5.7 Conclusies 

Vanwege de ongelofelijke schade aan het kasteel en park van Rosendael zat er voor Willy van 

Pallandt niets anders op dan het resterende landgoed te legateren aan Stichting Het Geldersch 

Landschap, na zijn overlijden (1977). Het onderbrengen van Rosendael in deze stichting was 

een laatste redmiddel. Geldersch Landschap zorgde ervoor dat Rosendael gewaarborgd bleef 

voor de toekomst, Willy’s erfgenamen waren verlost van successiebelasting en zijn vrouw 

mocht woonachtig blijven in (een deel van) het kasteel. Uiteindelijk bleek de restauratie van 

park en kasteel dusdanig hoog te zijn (ƒ 7.200.000,-) dat vele partijen Geldersch Landschap 

financieel moesten helpen om de restauratie te mogelijk te maken.  

 

Ten opzichte van andere landgoederen in Oost-Nederland hadden de voormalige eigenaren 

van Klarenbeek en Ruurlo vergelijkbare problemen als de Van Pallandts (o.a. 

erfenisverdelingen, successiebelasting en de Tweede Wereldoorlog). Middachten, Vilsteren en 

Twickel ontliepen (grote) oorlogschade, hadden niet of nauwelijks erfenisverdelingen en lieten 

hun landgoederen en/of inboedel onderbrengen in respectievelijk een NV of een stichting. 

Alledrie zijn ze nog in particulier bezit. Hoewel Vilsteren geluk heeft vanwege een grote 

inkomstenbron (Gasunie) en Twickel een zeer grote omvang heeft met veel 

exploitatiemogelijkheden (6.500 ha). Middachten kan zichzelf eveneens bedruipen, maar zijn 

nog altijd afhankelijk van overheidssteun, subsidies en schenkingen. In Nederland kan een 

particuliere landgoedeigenaar rondkomen, hoewel het economische belang bij de eigenaar 

ondergeschikt moet zijn aan het emotionele belang. 

 

In Groot-Brittannië zijn, net als in Nederland, vele landgoederen, landhuizen en kastelen, 

versnipperd, vervallen en verdwenen. Bij de versnippering van Britse landgoederen zit echter 

een belangrijk verschil. Families van de landed aristocracy, die over een adellijke naam en veel 

grond (> 4.000 ha) beschikte, behielden over het algemeen hun familiebezit en konden hun 

levensstijl behouden. In tegenstelling tot de gentry, die niet altijd van adel waren en over 

minder grond (400-4.000 ha) beschikten. In Nederland waren de grootgrondbezitters met 

grondbezit boven de 4.000 hectare schaars ten opzichte van de Britten, waardoor de 

versnippering van landgoederen in Nederland harder ging en verklaart waarom Twickel (6.500 

ha) nog altijd rendeert. Het ontbreken van de primogenituur in Nederland blijft eveneens 

cruciaal en verklaart mede waarom het familiebezit van Van Pallandt (ondanks ruim 10.000 

hectare in 1902) desondanks kon vernsipperen.  

 

De oplossing van de Britten, om deze versnippering tegen te gaan pakte zeer succesvol uit 

dankzij de nationale stichting The National Trust. De NT was verantwoordelijk voor de komst 

van de National Trust Act en de Country House Scheme (1937) en konden noodlijdende 

families (gentry) een helpende hand toereiken. In Nederland was simpelweg geen 

overkoepelde, nationale stichting die als vangnet fungeerde voor landgoedeigenaren die hun 

landgoed, landhuis of kasteel financieel niet meer konden onderhouden. Het beleid van de 

stichting Geldersch Landschap - ten opzichte van behoud en bescherming van landgoederen - 

is vergelijkbaar met de National Trust. Geldersch Landschap werkt echter op provinciale 

schaal, had niet de naamsbekendheid, de aanhang (leden) en zodoende de financiële 

mogelijkheden die de National Trust wél had (en heeft) om grote landgoederen over te nemen. 

Geldersch Landschap had bovendien concurrentie van natuurbeschermingsorganisaties als 
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Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die eveneens gronden wilden hebben van 

landgoedeigenaren.  

 

In de voormalige heerlijkheid Rosendael is de diversiteit van eigenaren zichtbaar in het 

landschap. Voornamelijk het bosbeheer van Staatsbosbeheer wijkt af van de wijze waarop het 

tegenwoordige Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) haar bossen beheert. Vanwege de 

verschillende eigenaren binnen Rosendael zijn kasteel en park Rosendael bijvoorbeeld 

omrasterd, wat niet bevorderlijk is voor de beleving van dit cultuurlandschap. Het visualiseren 

en reconstrueren van kenmerkende en voormalige cultuur- en landschapselementen (Plagdel, 

Terlet en de Ringallee) zouden de voormalige heerlijkheid meer uitstraling kunnen geven.  
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Hoofdstuk 6: Slotbeschouwing  

 

Het doel van mijn onderzoek was te onderzoeken en analyseren welke sociaal-historische en 

landschapshistorische ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de versnippering van landgoed 

Rosendael. Het vroegere grondgebied Rosendael, dat in 1932 nog het onderverdeelde bezit was 

van één particuliere eigenaar, is tegenwoordig in handen van diverse terreinbeherende 

organisaties, twee gemeenten en enkele particulieren. De centrale probleemstelling van mijn 

scriptie was: welke processen en factoren lagen ten grondslag aan deze versnippering? 

Wanneer vond dit proces van versnippering plaats? Wie waren daarbij berokken?  

 

Eigenaren van Rosendael en grootgrondbezit 

Rosendael was mogelijk al vanaf de zeventiende eeuw een hoge vrije heerlijkheid. Dat is een 

zelfstandig gebied met eigen regelgeving, rechtspraak en een gebiedsafbakening (pollen en 

palen). De grootte van Rosendael is sinds de gebiedsafbakening steeds rond de 2.000 hectare 

geweest. De invloed van de kasteelheer van Rosendael was steeds, voornamelijk in de 

negentiende eeuw, groot wat op het park en het omliggende landschap betreft. In de loop van 

genoemde eeuw werd veel bos aangelegd. In 1806 bestond Rosendael slechts voor 16% uit bos, 

in 1916 maar liefst uit 58%. Naast Rosendael bezat de heer van Rosendael nog veel grond elders 

(onder meer landgoederen Keppel en Petkum). Daardoor lag het totale grondbezit van die heer 

omstreeks 1900 nog op ruim 10.000 hectare. 

 

De eerste grondverdeling vond plaats na het overlijden van Reinhard Johan Christiaan baron 

van Pallandt en Ada Catharina barones Torck. Zij overleden in respectievelijk 1899 en 1902. 

Vanwege het ontbreken van de primogenituur in Nederland moest de grond verdeeld worden 

onder hun drie zoons. Zo kwamen de landgoederen Rosendael en Keppel (totale erfenis: circa 

6.232,67 ha) in handen van Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1860-1932). Omdat sinds 

1878 ook successiebelasting in recht neergaande lijn betaald moest worden (zeg van vader op 

zoon) betekende dit dat F.J.W. en zijn twee broers een groot bedrag moesten betalen aan de 

Nederlandse staat. In 1915 erfde F.J.W. nog eens landgoed ’t Mulra (191,3 ha) van een oom, dus 

niet in de recht neergaande lijn, waardoor deze erfenis nog eens extra belast werd. Vervelend 

voor F.J.W. was dat de successiebelasting tijdens de Eerste Wereldoorlog was gestegen. Mede 

daardoor kwam F.J.W. in 1916 in financiële problemen, waardoor hij genoodzaakt werd in dat 

jaar veel grond te verkopen (3.860 ha). Buiten Rosendael om, welteverstaan.  

 

In de jaren die volgden steeg de aanslag in het personeel en de grondbelasting almaar verder. 

De uitgaven van het park vielen inmiddels jaarlijks hoger uit dan de opbrengsten ervan. Ook 

de kosten van het bosbedrijf stegen jaarlijks, terwijl de inkomsten daaruit zeer wisselvallig 

waren en geen garantie boden voor een goede opbrengst. Uit een inkomsten- en 

uitgavenbalans uit 1930 blijkt dat Rosendael toen verliesgevend was. Mede dankzij inkomsten 

uit ander grondbezit buiten Rosendael, voornamelijk uit Keppel, maakte F.J.W. desondanks 

winst.  

 

Processen en factoren achter versnippering Rosendael 

In 1932 overleed F.J.W. Hij en zijn vrouw hadden echter samen vijf kinderen waardoor 

Rosendael voor het eerst in haar bestaan binnen de oude limietgrens verdeeld moest worden. 
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Een groot obstakel was het bedrag aan successiebelasting dat de erfgenamen gezamenlijk 

moesten betalen. Een zeer hoog bedrag van ƒ416.172,-, hetgeen overeenkomt met maar liefst  

€ 3.800.000,- in 2017. Kort voor het overlijden van F.J.W. werd Rosendael onder de 

Natuurschoonwet gebracht; dat leverde fiscale voordelen op. Het bedrag aan 

successiebelasting was echter zo exorbitant hoog dat de Natuurschoonwet nauwelijks 

financiële verlichting bood en de erfgenamen genoodzaakt werden opnieuw grond te 

verkopen. Onder meer de Imbosch (1.451 ha), dat binnen de oude limietgrens van Rosendael 

ligt, werd in 1938 verkocht aan Natuurmonumenten. Van de voormalige hoge vrije heerlijkheid 

resteerde daarna nog slechts 700 hectare.  

 

Een volgende negatieve factor voor het behoud van Rosendael was de Tweede Wereldoorlog, 

waarin het landgoed getroffen werd door oorlogsgeweld. En wel zodanig dat het kasteel zelfs 

onbewoonbaar dreigde te worden. Erfgenaam en derde zoon van F.J.W.: Willem Frederik 

Torck baron van Pallandt (Willy, 1892-1977), die Rosendael geërfd had, was genoodzaakt met 

zijn vrouw voor een tijd een kleine portierswoning te betrekken. In de jaren na de oorlog had 

deze ‘Willy’ te maken met verminderde exploitatiemogelijkheden vergeleken met zijn vader. 

Het bosbedrijf werd jaarlijks verliesgevender en de bezoekersaantallen van het park liepen 

hard terug. Dit laatste had ermee te maken dat goedkoop personeel nauwelijks meer te vinden 

was vanwege de explosief gestegen arbeidslonen na de oorlog. Het gevolg was dat het kasteel- 

en parkonderhoud verslechterde. Enkel de inkomsten uit pacht en huur stegen wél (vrijwel) 

jaarlijks.  

 

Opmerkelijk is dat de inkomsten uit onroerend goed binnen Rosendael voor Willy, en tegelijk 

voor zijn broers en zusters, veel hoger hadden kunnen zijn. Willy gaf na de oorlog namelijk uit 

goedheid jegens de Rozendalers veel grond weg voor bijna niets, met als doel de lokale 

woningbouw te bevorderen en de werkloosheid tegen te gaan. Rosendael werd in de jaren die 

volgden in toenemende mate een populaire woonbestemming. Particulieren en bedrijven die 

huizen en villa´s bouwden op de door Willy verkochte grond profiteerden maximaal in 

financieel opzicht. In 1953 verkocht hij nog 117 hectare aan Staatsbosbeheer. Concluderend, 

Willy heeft de continuïteit van het landgoed niet kunnen garanderen in de periode tussen 

1932-1977. Overigens bleek uit diverse jaarstukken waarin de inkomsten en uitgaven van Willy 

werden bijgehouden dat hij daadwerkelijk een groot vermogen bezat. In 1970 bedroeg zijn 

eigen vermogen ƒ 2.055.312,- (dat is circa € 4.000.000,- in 2017).  

 

Het park en kasteel van Rosendael waren inmiddels dusdanig verwaarloosd dat Willy de 

benodigde restauratie van beide nooit in zijn eentje kon betalen en vermoedelijk hadden zijn 

directe familieleden dit geld ook niet. Het afstaan van Rosendael werd noodzakelijk en Willy 

koos voor Stichting Het Geldersch Landschap. Deze stichting waarborgde het voortbestaan van 

het kasteel en park. Van Pallandts vrouw (Aaltje Groenhof) mocht in een deel van het kasteel 

blijven wonen (indien Willy eerder zou overlijden), en zij - inclusief de kinderen - waren 

sindsdien verlost van successiebelasting. Willy overleed uiteindelijk in 1977 en ruim een jaar 

later vond de overdracht van Rosendael plaats. De park- en kasteelrestauratie (1984-1990) zou 

uiteindelijk ƒ 7.200.000,- kosten. 
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Rosendael in vergelijking met andere landgoederen  

Niet alleen Rosendael had te maken met deze negatieve spiraal, ook andere landgoederen in 

Nederland hebben daaronder te lijden gehad. Erfenisverdelingen en successiebelasting 

zorgden voor de versnippering van landgoed Klarenbeek. Hetzelfde geldt voor landgoed 

Ruurlo, dat net als Rosendael zwaar werd getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 

landgoederen Middachten, Vilsteren en Twickel hebben daarentegen geen (zware) 

oorlogsschade geleden. Bovendien lieten Vilsteren en Twickel zich onderbrengen in 

respectievelijk een NV en een stichting, terwijl de eigenaren van Middachten de hele inboedel 

lieten onderbrengen in een stichting. Middachten kan zichzelf gedeeltelijk bedruipen, maar ze 

bleef echter afhankelijk van overheidssteun, subsidies en schenkingen. Vilsteren heeft ‘geluk’ 

met een belangrijke, jaarlijkse inkomstenbron (Gasunie) en Twickel heeft vanwege de grote 

omvang (6.500 ha) vele exploitatiemogelijkheden (agrarische pacht en huur- en erfpacht), 

maar drijft ook op inkomsten uit waardepapieren.  

 

Interessant is in dit verband een vergelijking met de ontwikkeling van een deel van de Britse 

landgoederen tijdens de twintigste eeuw. Britse landgoedeigenaren hadden het eveneens 

moeilijk vanwege dezelfde processen en factoren als de Nederlandse. Zij hadden evenwel 

minder te duchten van gelijke erfdeling en de (vele) adellijke families van de landed aristocracy 

beschikten over meer grootgrondbezit (> 4.000 ha) dan de gemiddelde Nederlandse. 

Traditionele grootgrondbezitters van het gentry-type in Groot-Brittannië beschikten over 

minder grond (400-4.000 ha) en versnipperden wél. Het overgrote deel van de Nederlandse 

grootgrondbezitters kunnen onder de gentry gerekend worden. Op enkele uitzonderingen na 

zoals Twickel en Rosendael, terwijl Rosendael desondanks versnipperde.  

 

Het grote verschil met Nederland is verder op erfgoedgebied dat Groot-Brittannië een 

nationale stichting had: The National Trust, die gaandeweg meer financiële steun kreeg van 

burgers en geleidelijk onafhankelijk werd van de staat. Deze Trust kon noodlijdende 

landgoedeigenaren (de gentry) de helpende hand toesteken. Het voordeel voor een Britse 

landgoedeigenaar is dat, wanneer die zich laat rangschikken onder de National Trust, hij bij 

openstelling van het landhuis daar woonachtig mag blijven, en hij en de komende erfgenamen 

van successiebelasting zijn verlost.  

 

In Nederland trad Stichting Het Geldersch Landschap, en tegenwoordig Stichting Geldersch 

Landschap en Kasteelen (GLK), min of meer als een soort National Trust op. Alleen werkt het 

GLK op provinciaal niveau in Nederland. Bij een kleine stichting zijn de financiële 

mogelijkheden simpelweg te gering om een landgoed van pakweg 1.000 hectare te kopen. 

Daarnaast zijn er andere partijen (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), die eveneens 

grond wilden opkopen voor natuurontwikkeling. Tegenwoordig is bij het GLK weinig geld 

beschikbaar voor het onderhoud van de landhuizen, kastelen, tuinen en parken waardoor ze 

nog altijd afhankelijk zijn van overheidssteun, fondsen en schenkingen. 

 

Tot slot 

De processen en factoren die ten grondslag lagen aan de versnippering van Rosendael, en de 

uiteindelijke waarborging van dit erfgoed, kunnen in Europees perspectief worden geplaatst. 

Het geleidelijke proces van versnippering en verval van landgoederen liep parallel met de 
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geleidelijke neergang van de West-Europese grootgrondbezitters van het gentry-type in 

politiek, economisch en sociaal-cultureel opzicht, dat door David Cannadine (1990) grondig 

werd geanalyseerd.437 Concluderend, grootgrondbezit werd eind negentiende eeuw niet alleen 

minder waard, het werd structureel duurder. De adellijke Van Pallandts kwamen gelijk als 

andere landadellijke families in Nederland, in de twintigste eeuw, in financiële problemen 

vanwege teruglopende inkomsten ten opzichte van de uitgaven, maar vooral eigenlijk door 

stijgende belastingen. De nieuwe erfenisdeling  bij de Van Pallandts in 1932 - gepaard gaand 

met opnieuw successiebelasting - betekende het definitieve startpunt van de Rosendaelse 

versnippering van grond. 

 

Dankzij het openbare huisarchief van Rosendael kon een beheer- en exploitatiereconstructie 

worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de rentabiliteitsontwikkeling van het landgoed. De 

reconstructie laat daadwerkelijk zien hoezeer de taxatiewaarden van de Rosendaelse gronden 

en de arbeidslonen stegen, terwijl de opbrengsten uit bijvoorbeeld het park en het bosbedrijf 

geleidelijk daalden.   

 

Dit proces van erfgoedbehoud in Gelderland - schenking van erfgoed aan een stichting (of 

trust) - ligt (deels) in lijn met het Britse proces dat Peter Mandler grondig onderzocht en 

analyseerde.438 Ook in Groot-Brittannië versnipperden landgoederen, werden landhuizen en 

kastelen verlaten en in vele gevallen gesloopt. Uiteindelijk werden in Groot-Brittannië vele 

toch gewaarborgd voor de toekomst, doordat de National Trust (National Trust Act en 

Country House Scheme, 1937) eigenaren in financiële moeilijkheden een laatste handreiking 

bood. In Groot-Brittannië bleek dit een gouden greep aangezien de landgoederen, landhuizen 

en kastelen uitgroeiden tot een icoon van het Britse erfgoed. In Nederland werd deze status 

nooit bereikt vanwege het ontbreken van een nationaal boegbeeld voor landgoederen en 

buitenplaatsen, zoals de National Trust in Groot-Brittannië. In Nederland werd slechts de 

versnippering tegengegaan met de invoering van de Natuurschoonwet (1928). Mede vanwege 

het ontbreken van de primogenituur in Nederland bleven de landgoederen gevoeliger voor 

versnippering dan de Britse. Desondanks blijkt dat er nog altijd in Nederland vele particuliere 

eigenaren van landgoederen zijn (bijvoorbeeld Middachten, Vilsteren en Twickel), die hun 

landgoederen op eigen kracht willen beheren en exploiteren. Puur vanwege de emotionele 

binding met het landgoed dat in sommige gevallen al eeuwen tot het familiebezit hoort. 

Dergelijk bezit willen ze niet zien overgaan in vreemde handen.   

 

Mijn onderzoek biedt inzicht in de achterliggende processen en factoren die verantwoordelijk 

waren voor de aantasting van een Europees cultuurlandschap ‘landgoederen en 

buitenplaatsen’. Een landgoed bezat een rijk ensemble aan culturele- en landschappelijke 

waarden en bestond uit meer dan enkel het kasteel en park. De voormalige hoge heerlijkheid 

Rosendael is een kenmerkend Europees voorbeeld waar deze aantasting fysiek zichtbaar is in 

het landschap, vanwege de verschillende eigenaren/partijen met een afwijkend bos- en 

landschapsbeheer. Om de herinneringen aan Rosendael uit haar bloeitijd weer leefbaar te 

maken zou de reconstructie en visualisatie van de Ringallee een mooie start zijn.  

 

                                                           
437

 Cannadine, D., The decline and fall of the English aristocracy, (New Haven: Yale, 1990).  
438

 Mandler, P., The fall and rise of the stately home, (New Haven: Londen, 1997). 
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