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Veldwijk of Feithenberg 
 

Hans van Dijk 

Inleiding  

De boerderij Veldwijk lag ooit aan de oostzijde van de gelijknamige buurtschap, tussen de 
boerderijen De Duynen en De Heuvel.1 Wellicht was dit erf hier de oudste en is daarom de naam ook 
verbonden aan de buurtschap. Het lag wat hoger (boven de 10-meterlijn) en het landschap was aan 
deze oostkant wat meer geaccidenteerd. Kijk maar naar de namen van de twee naburige erven. Nog 
steeds bevindt zich midden op het instellingsterreinterrein een relatief hoge heuvel en is er een 
restant van een andere, zij het een minder hoge.  

De boerderij lijkt gaandeweg als een mooie plek te zijn gezien voor stadsbewoners van Harderwijk 
om er de zomer door te brengen. In vroeger tijden kon het ’s zomers in steden geducht stinken en 
degenen die zich dat konden permitteren zochten dan graag een goed heenkomen op het platteland. 
Hieronder wordt nagegaan wie de achtereenvolgende eigenaren waren van het erf Veldwijk en hoe 
deze bezitting zich ontwikkelde. 

De oudst bekende bezitters 
Wanneer we willen weten wie die eigenaren zijn geweest, vormen de bewaard gebleven tynsboeken 
een waardevolle bron. Over het begrip tyns zijn boeken vol geschreven. Hier volstaat het om het op 
te vatten als een soort grondrente, een verplichting om jaarlijks een bepaald bedrag te betalen aan 

de oorspronkelijk eigenaar 
van de grond. In de 
tynsboeken staan de 
achtereenvolgende 
bezitters opgesomd. De 
eerstgenoemde is de 
eigenaar ten tijde van het 
bijhouden van het boek, de 
laatstgenoemde de oudst 
bekende gebruiker. Enige 
voorzichtigheid is geboden 
omdat dezelfde eigenaren 
meerdere keren kunnen 
voorkomen en dan niet 
altijd duidelijk is over welk 
bezit het nu eigenlijk gaat. 
Steun kan men vinden in 
andere bewaard gebleven 
administraties. Hierbij is 
een fragment afgedrukt 

van het Thinsboek van Ermel, aangelegd in 1791 en bijgehouden tot 1811.2
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Het is een lange lijst die dus ook ver teruggaat in de geschiedenis. Dat blijkt al bij de laatste en dus 
oudste naam in de opsomming: Gerrit Tants. Gerrit zelf is in de mist van de geschiedenis verdwenen, 
maar zijn zoon komt voor op een lijst uit het begin van de 14e eeuw.3 ‘Gheret Tants sone’ behoorde 
tot de lieden van de Graaf van Gelre die hadden bijgedragen aan een bede (belasting). De lijst geeft 
louter namen en bedragen en is daardoor wat lastig te interpreteren. Maar met enige kennis van de 
plaatselijke en regionale geschiedenis en van topografische namen is er toch wel een vorm van logica 
of zelfs een route in te ontwaren. Gherit Tants sone komt duidelijk voor in een deel van de lijst waar 
het over Ermelo en omgeving gaat. En zijn naam wordt gevolgd door Reyner Werreman. Later in de 
14e eeuw bekleedde een Gerard Werreman in Ermelo een functie voor de St. Paulusabdij in Utrecht, 
waaraan de kerk van Ermelo ooit toebehoorde.  Dit maakt de band van Gherit met Ermelo des te 
waarschijnlijker. De Kerk van Ermelo is trouwens de volgende in de lijst. 
Daarna volgt Hendrik Meliszoon van Klinkenberg. In het Oud Rechterlijk Archief van Harderwijk 
komen we zijn naam een aantal malen tegen. In 1545 blijkt hij te zijn overleden. In dat jaar wordt een 
akte opgesteld waaruit blijkt dat zijn drie minderjarige kinderen Reyer, Lubbetje en Gerritje hun 
aandeel in een erf van hun ouders in Veldwijk (vanzelfsprekend met medewerking van hun voogden) 
hebben verkocht aan Lubbe Witte(n).4 

De periode Witte(n) 
Lubbe behoorde waarschijnlijk tot een vooraanstaande Harderwijkse familie. Haar vader heette 
Derick. Mogelijk was hij de Derick Witte die in 1490 met 23 andere mannen door de burgerij werd 
gekozen om het stadsbestuur in een moeilijke tijd bij te staan bij belangrijke beslissingen.5 Derick 
overleed in 1493.6 Of er verwantschap was met een riddermatige familie Witten in Harderwijk en 
Elburg heb ik niet kunnen vaststellen. Naast Lubbe waren er nog andere kinderen in het gezin van 
Derick. Er was een dochter Margryt die trouwde met Hermen van Wijck, een zoon Albert, een 
dochter Nale en een zoon Gerrit die abt werd van het klooster Foswerd bij Ferwerd in Friesland. 
Lubbe komen we voor het eerst in 1515 tegen in 
de archieven. Tot 1559 is zij betrokken bij tal van 
financiële transacties. Zij lijkt een 
kapitaalkrachtige en ondernemende vrouw te zijn 
geweest. Zij bezat (en bewoonde waarschijnlijk) 
een huis in de Pasenstraat in Harderwijk. Lubbe 
moet eerst gehuwd zijn geweest met een 

Hendrick wiens verdere naam ons niet is 
overgeleverd. 

Zij hertrouwde in 1523 met Gerrit 
Warnerszoon van Hulzen. Dit paar kreeg 
drie kinderen Hermantgen, Werner en 
Mette. Hermantgen trouwde met Jan (ook 
wel Johan) Feith en Mette met Aelt 
Segersz. In 1550 werd een boedelverdeling 
gemaakt, denkelijk naar aanleiding van het 
overlijden van Gerrit van Hulzen. Dochter 
Mette zou na het overlijden van haar 

moeder Lubbe de helft van een erf in 
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Veldwijk houden. Hermantgen zou de andere helft krijgen.7 Mette zien wij later als weduwe vermeld 
in bovenstaand fragment van het tynsregister en ook haar zwager Johan Feith.   
Lubbe Witten is rond 1560 overleden. Over de identiteit van het erf in Veldwijk waarvan de dochters 
ieder de helft zouden krijgen, treedt voor ons bij lezing van een acte uit 1565 enige verwarring op. 
Dan is er sprake van ‘een erf en goed gen. Veltwijck in Ermel buurschap Telcht, ‘daar de wed. en erfg. 
van Peter Herberts westwaert en Lubbe Witten erfg. oostwaart aan geland zijn’.8 Bekend is dat Peter 
Herbertsz eigenaar van boerderij de Heuvel is geweest. Een blik op de kaart zou tot de conclusie 
leiden dat de aangrenzende boerderij De Duynen eigendom van Lubbe geweest zou zijn. In de 
koopakte stond ook niet meer dan een erf in Veldwijk. Gezien het vervolg van dit verhaal moet het 
toch echt om Veldwijk gaan en is mogelijk in 1565 een fout in de omschrijving geslopen. 
 
De lijst geeft vervolgens Herman Travelt en Dirck Aeltsen als eigenaars. Over de eerste is niet meer 
bekend dan dat hij een stuk land bezat in het zogenaamde Stortelbroek, dat is het gebied tussen 
Groot-Emaus en Veldwijk. Hij zal dan ook wel een Harderwijker zijn geweest en mogelijk een 
schoonzoon van Johan Feith. 
Het is verleidelijk om in Dirk Aeltsen een zoon van Aelt Segersz te zien, maar de recognitieboeken 
geven daarover geen gegevens prijs. Uitkomst brengt een ongedachte bron. In het Register van 
overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten (zie kader) worden de zonen van Aelt Segersz 
genoemd, waaronder Derick Aeltsen.9 
 
Het Benedictijnerklooster Abdinghof in Paderborn bezat veel goederen in en om Putten. Om deze 
verafgelegen goederen te kunnen beheren stelde zij een functionaris aan die onder de titel van 
‘Kellenaar’ of ‘Kelner’ (van cellarius = keldermeester, verantwoordelijk voor voorraden) in Putten 
resideerde. Het door hem bewoonde huis is bekend geworden onder de naam Kelnarij van Putten.  
Veel van de onder de het klooster behorende en dus onder de kelnarij  vallende hoeven waren 
hofhorig. Dat betekende onder meer dat de bezitter horig was en dat de kelner na diens overlijden 
het recht had om iets uit zijn nalatenschap te vorderen, in geld of in natura. Dit als vergoeding voor 
de overdracht van de hoeve op de erfgenamen van de horige bezitter. Dit werd het recht van 
keurmede genoemd (van cöre of keuze). 
Aanvankelijk kwamen alle goederen van een 
horige bij diens overlijden aan de hofheer, later 
kwam er een soort van erfrecht waarbij de 
hofheer het recht behield om ‘het beste stuk’ 
te kiezen uit de goederen van een overledene. 
Vandaar het woord keurmede. Of men horig 
was of niet, dat was afhankelijk van de status 
van de moeder. Was zij horig, dan waren de 
kinderen dat ook. Voor ons in deze tijd geeft 
horigheid associaties met slavernij. Dat is 
echter niet vergelijkbaar. Je kon ervoor kiezen om 
horig te worden. Bijv. om kans te hebben om 
bezitter te worden van een hoeve van de hofheer. 
Voor de Kelner in Putten was het voor het uitoefenen van het recht van keurmede van groot belang 
om op de hoogte zijn van het wel en wee van de erfgenamen van de horigen, met wie zeer gehuwd 
waren, waar zij woonden etc. Registers waarin dit werd opgetekend zijn bewaard gebleven en 

De Kelnarij van Putten, zoals overgetekend van 
een oud origineel door de Barneveldse 
gemeentebode Hendrik Bouwheer 
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getranscribeerd door de heer E.L. Steinmeier. Deze moeilijke en tijdrovende transcriptie is in 1993 
uitgegeven door de Vereniging Veluwse Geslachten. De uitgave is van grote waarde voor wie zich 
bezighoudt met de geschiedenis van de regio rond Putten, met name waar het de periode betreft 
vóór de invoering van de kerkelijke registers. 
Horigheid volgde dus de erfgenamen van een horige, ook wanneer zij niet meer een hoeve bezaten 
maar bijv. naar een dorp of stad trokken om een ambacht uit te oefenen. Zo kan het gebeuren dat 
wij in het register Lubbe Witten ontmoeten die in goeden doen in Harderwijk woonde. Ook haar 
zuster Margriet en de broer in het klooster in Friesland zijn terug te vinden.  De kelner blijkt 
wonderbaarlijk goed op de hoogte. Zuster Nale Witten, zo weet hij, woont in Hasselt en heeft een 
winkeltje. Haar zoons Lucas en Johan zijn resp. raadslid in Hasselt en Oldenzaal, wat inderdaad het 
geval was, leert onderzoek via internet. Ook de kinderen uit het huwelijk van Lubbe met Gerrit van 
Hulzen worden genoemd. 
 
In 1576 blijkt dochter Mette aan de pest te zijn overleden.10 Naast een aantal andere bijzonderheden 
wordt melding gemaakt van drie zonen: Gerrit, Aelt en Derick (Aeltsen). 
Het lijdt geen twijfel dat we met laatstgenoemde de mede-eigenaar van Veldwijk en opvolger van 
Mette van Hulsen te pakken hebben. Dirk Aeltsen was in de dienst van de Gelderse Munt in 
Harderwijk.11 Hij wordt zowel essayeur (keurmeester) als waardijn genoemd. In een andere bron 
wordt hij Dirck Aeltsen Segersen genoemd wat mooi aansluit bij het voorgaande.12 
 

De periode Hegeman 
Op 17 april 1597 trouwde Derick Aeltsen met de eveneens uit Harderwijk afkomstige Wijntgen 

Hegemans. Wijntgen was de dochter 
van de bekende Gelderse 
krijgsoverste Wolter Hegeman 
(ca. 1545 – 1620). Deze nam in 
1566 deel aan de Beeldenstorm 
in Harderwijk en werd door Alva 
verbannen. 
Na een paar jaar in Duitsland te 

hebben verbleven nam hij dienst onder Sonoy en versloeg in 1573 de Spanjaarden bij Nijkerk. In 1575 
werd hij – na een jaar eerder met zijn broer de stad Hindelopen te hebben ingenomen – door de 
Prins van Oranje benoemd tot commandant van Wieringen. Daarna zijn er nog tal van wapenfeiten 
van hem te melden uit het Gelderse tot hij in 1620 bij het beleg van Bronckhorst sneuvelde.13 

Al in 1604 is Derick Aeltsen overleden. Het echtpaar heeft in het zeven jaar durende huwelijk vier 
kinderen gekregen: Wolter, Dirck, Aelt en Mechteld. Dezen zijn zich Aeltsen Hegeman gaan noemen, 
mogelijk om de naam van de bekende grootvader te laten voortleven. Dochter Mechteld trouwde in 
1619 Boudewijn de Vau(l)x, afkomstig uit Den Haag. In 1624 liet Wijntgen een testament opstellen. 
Waarschijnlijk heeft Wijntgen haar dochter het erf Veldwijk willen toedelen. In 1637 kwam zij daarop 
terug, omdat Metken (Mechteld) en Boudewijn haar goederen verkwistten.14 Zij stelde toen haar 
minderjarige kleindochter Niesken in plaats van haar ouders. En zo zien we de onmundige Niesken –
de achternaam onjuist geschreven als de Valux - in de lijst in het tynsboek verschijnen. 
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Hooggeleerde eigenaren 
Niesken trouwde in 1652 met haar volle neef Wilhelm, een zoon van Wilhelm Aeltsen Hegeman. 
Voor dit huwelijk was dispensatie nodig van het Hof van Gelre en dit werd verkregen.15 Voor het 
eerst komt nu een lacune in de rij van eigendomsoverdrachten, in die zin dat geen bewijs is 
gevonden van een overdracht of een aanwijzing voor vererving. Conclusie bij gebrek aan beter is dan 
ook dat in de periode 1652 tot 1678 de verkoop heeft plaatsgevonden aan de volgende eigenaar in 
het rijtje: Theodorus Triglandus, professor. Hij was een zoon van de destijds zeer bekende theoloog 
en predikant Jacobus Trigland (1583-1654). Deze was een fel contraremonstrant en polemist die door 
Vondel in hekeldichten nogal eens op de korrel werd genomen.16 Zoon Theodorus trouwde in 1656 
op 36-jarige leeftijd met Cornelia Stalpart van der Wiele (ook wel Van Der Wyele). Het was de 
tweede verbintenis binnen deze families. Theodorus was advocaat aan het Hof van Holland in              
’s-Gravenhage. In 1661 werd hij aangesteld als hoogleraar in de rechtswetenschap aan de 
Hogeschool van Harderwijk. Dit bleef hij tot 1678 en in verschillende jaren bekleedde hij het 
rectoraat. In 1679 kwam hij te overlijden.  

Als volgende in de rij van eigenaren zien wij zijn weduwe vermeld, waarna als volgende naam Hans 
Hoff wordt genoemd. Hans Hoff was ritmeester in Statendienst en trouwde met Cornelia Wilhelmina 
Toewater uit Elburg. Zij was een dochter van de Elburgse burgemeester Willem Toewater en 
Christina Cornelia Trigland. Wij hebben te maken met een kleindochter van de hoogleraar. Bij de 
vermelding in de lijst staat het jaartal 1712, gevolgd door ‘modo’ Cornelia Stalpaert van der Wiele.  
Modo betekent ‘onlangs’, wat zou kunnen betekenen dat het goed Veldwijk rechtstreeks van de 
grootmoeder op haar is overgegaan. Het jaar van overlijden van grootmoeder is moeilijk te 
achterhalen. Hans Hoff kreeg één kind, zoon Theodorus. 

Nadien kwam Veldwijk opnieuw in handen van een hooggeleerd heer: Cornelius van Houten, 
hoogleraar in filosofie en wiskunde (1662-1734). In het tynsregister wordt bij hem het jaartal 1724 
vermeld. Als volgende zien wij zijn weduwe Vrouwe Sophia Schoonhoven als tynsplichtige aangeduid.   

… en enkele dames 
Daarna vinden we als eigenaressen de joffers Cornelia en Maria Rijswijk. De laatste doneerde in 1768 
het landgoed en ‘erve Veltwijk off ook wel genaemt fijtenburg aan Elisabeth Aleijda Coopsen.17Maria, 
woonachtig in Amsterdam, was op dat 
moment kennelijk enige eigenares.  

Niet duidelijk is hoe haar relatie was 
tot die Elisabeth Coopsen. De laatste 
was gehuwd met Jan Gotlieb Johannen. Dit is een nogal specifieke naam. In 1775 deed een 
gelijknamige bontwerker aan de Kalverstraat tegenover de Nieuwezijdskapel zijn zaak over aan een 
opvolger. Als uithangbord had hij een tijger, wat ook een beeldmerk voor de 
beroepsgroep van bontwerkers was. Aannemelijk is dat het om dezelfde persoon 
ging. Johannen, wonende te Veldwijk, werd in 1794 in Ermelo begraven. 

Mevrouw Coopsen verkocht in 1790 een erve en goed (…) 
fijtenburg aan Mr. I.J. Elsevier, schout van Barneveld. Het erf 
werd omschreven als ‘het huis, stallinge en verder getimmer, 
bouw- en weiland etc. Dat stallinge intrigeert want dat werd 
gebruikt om een koetshuis aan de te duiden.18 Hieronder volgt daarover meer.  

Mr. I.J. Elsevier 

https://rkd.nl/en/explor
e/images/record?query=
I.J.+Elsevier&start=0 
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Elsevier en Van Broeckhuijsen 
Er breekt dan een wat wazige periode aan. Het is de tijd van de Bataafse Republiek, gevolgd door het 
Bataafs Gewest, het Koninkrijk Holland en inlijving bij Frankrijk. Elsevier verkocht Veldwijk in 1807 
aan R.W.H. van Broekchuysen. Wij lazen over hem het volgende, overigens met een eigen 
onderstreping:  

‘’ IXb. Roelof Wolter Herman baron van Broeckhuysen, geboren Quickborn 20 mei 1774 
(gedoopt Epe 23 mei), overleden Harderwijk 20 november 1833, wethouder Harderwijk, 
burgemeester Harderwijk 1814-1815, ontvanger Domeinen Harderwijk, luit.-kolonel 
van het 10e bataillon Landstorm te Harderwijk, lid Ridderschap van Gelderland vanaf 
1824, lid Provinciale Staten van Gelderland vanaf 1826, heer te Veldwijk, trouwde 
Utrecht 23 april 1799 met Charlotte Sophia barones van Heeckeren tot Suideras, 
geboren Arnhem 7 april 1781, overleden Harderwijk 8 februari 1839, dochter van 
August Robert baron van Heeckeren tot Suideras en Aleida Jacoba van Westrenen’. 19 

Van Broeckhuysen huwde dus de dochter (en enig kind) van August Robert baron van Heeckeren tot 
Suideras. Deze heer heeft enige bekendheid gekregen in onze vaderlandse geschiedenis, maar zeker 
ook in zijn tijd. Hij was een zeer overtuigd Orangist en zag zich na 1795 genoodzaakt uit te wijken 
naar Pruisisch grondgebied. Van daaruit bereidde hij een inval in Nederland voor. Gevraagde 
Pruisische hulp kon hij wel vergeten, maar toch zette hij met enkele medestanders door. Na eerder 
ogenschijnlijk enig succes te hebben geboekt in Winterswijk en omstreken, liep de zaak – om Van der 
Aa te citeren – ellendig af. Dat was zeker ook het geval met de Freule Van Dordt tot Holthuizen, die 
als medestandster de doodstraf kreeg opgelegd. Na de Vrede van 
Amiens kon Van Heeckeren naar ons land terugkeren, waarna hij 
meestal in Zutphen verbleef. In 1811 kwam hij te overlijden.  
In 1934 en 1936 wijdde Dr. J.H. Schuurmans Stekhoven in een 
maandblad voor ziekenverpleging enkele artikelen aan de 
voorgeschiedenis van Veldwijk. De auteur was opgegroeid in 
Harderwijk en had in zijn jeugd vanuit de trein het terrein vaak zien 
liggen. Later was hij enige tijd arts in de inmiddels daar verrezen 
inrichting waarna hij werd benoemd tot Inspecteur van het 
Staatstoezicht.  Zijn verhalen over Veldwijk zijn een belangrijke bron 
geweest voor dit artikel. Schuurmans Stekhoven schrijft dat Veldwijk in 
1807 het eigendom werd van R.W.H. van Broeckhuysen.20 Dit gegeven 
is inderdaad in een protocolboek in het Gelders Archief te vinden.21 Echter in door notaris C.L. 
Vitringa nagelaten akten komen enkele voor die voor verwarring zorgen.22 De eerste is van 29 
december 1810. Daarin staat beschreven dat de curatele van Alida Johanna van Westreenen (de 
schoonmoeder van Van Broeckhuysen) van 5 september 1804 was opgeheven wegens minnelijke 
schikking met haar schoonzoon en dochter en dat zij hem fl. 18.000 ter hand stelde om een 
buitengoed Veldwijk met landerijen aan te kopen. Dat is dus ruim 3 jaar nadat het al verkocht zou 
zijn aan Van Broeckhuysen. Het feit dat de heer Isaac Johannes Elsevier – de vorige eigenaar van 
Veldwijk – de gemachtigde was van Alida Johanna en deze het buitengoed voor Van Broeckhuysen 
moest kopen, maakt de tekst er niet duidelijker op. Daarbij moest Veldwijk worden gebracht onder 
fideï-commissionair verband. Fideï-commisgoederen speelden een grote rol in de geschiedenissen 
van adellijke families. Door een fideï-commis te vestigen kon men bewerkstelligen dat het stamslot 
of een bepaald vermogensbestanddeel niet kon worden vervreemd of zou worden geërfd door een 

Baron R.W.H van Broeckhuysen 
https://rkd.nl/en/explore/imag
es/182623 
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getrouwde dochter en in het bezit van een ander geslacht zou komen. De verwarring wordt nog 
vergroot doordat Van Broeckhuysen op 10 augustus 1811 Veldwijk aan Elsevier verkocht die weer 
optreedt namens zijn schoonmoeder. Op dezelfde datum werd Veldwijk onder fideï-commissonair 
verband gebracht. Een verhaal dat bedoeld was om licht te werpen op de eigendomsgeschiedenis 
van Veldwijk wordt op deze manier wel zeer duister!  
Heeft dit alles te maken met de Orangistische en activistische opstelling van Van Heeckeren tot 
Suideras, zijn uitwijken naar Pruissen en het feit dat er een prijs op zijn hoofd stond? Om hierover 
iets te kunnen zeggen is een speciaal onderzoek nodig in de archieven van de families Van Heeckeren 
en Van Westreenen. Op dit moment concluderen wij dat Veldwijk in de periode 1807 -1811 is 
overgegaan is in handen van Van Broeckhuysen. 

Van Broeckhuysen is in 1833 komen te overlijden. Zijn kinderen 
erfden Veldwijk met bijbehorende boerderijen. Daarbij wordt 
uitdrukkelijk vermeld dat er geen sprake was van een fideï-
commissionair verband of vruchtgebruik.23 Dat kan van belang zijn 
in verband met het voorgaande. 

Het echtpaar Van Broeckhuysen kreeg vier dochters. Een daarvan, 
Florentine Henriëtte, trouwde met de Harderwijkse notaris Johan 
Daniël Cornelis Carel Willem de Mol. Deze verwierf in 1833 na het 
overlijden van zijn schoonvader 7/8 deel van de Ermelose 
bezittingen. Het laatste achtste deel werd in 1849 toegevoegd. Een 
herinnering aan de periode De Mol is de naam Johannesbos op 
Veldwijk. Sinds enkele decennia verbonden aan een opnamekliniek, 
gebouwd in het voormalige bos met dezelfde naam. Johannes was 
een zoon van De Mol. Hij kwam op de jeugdige leeftijd van 21 
maanden te overlijden. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Barones Van Broeckhuysen-van 
Heeckeren 

https://rkd.nl/en/explore/images/18
2626 
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De periode Chevallier 
In 1866 verkocht De Mol het landgoed aan Elisabeth Stienstra.24 Elisabeth was de derde echtgenote 
van Mathile Jacques Chevallier, een telg uit een familie van uitgeweken Hugenoten en theologen. 
Chevallier was onder meer boekhandelaar, evangelist en amanuensis van het Nederlands 

Bijbelgenootschap. Samen 
hadden ze nog een zoon 
gekregen, Mathile Jacques. Het 
echtpaar woonde in Harderwijk 
maar bouwde enkele jaren later 
een landhuis op het landgoed en 
betrok dit in 1871.25 Duidelijk is 
inmiddels wel dat de voor hen 
inspirerende aanwezigheid van 
de hen al langer bekende 

predikant Hermanus 
Willem Witteveen in 
Ermelo een belangrijke 
reden is geweest om 
zich in het stille Ermelo 
te vestigen.26 Witteveen 

was in 1858 na een conflict met de kerkenraad van Ermelo en het kerkelijk gezag uit zijn ambt gezet 
en was een eigen kerkgenootschap begonnen, waarbij een grote nadruk lag op het opleiden en 
uitzenden van zendelingen. Witteveen 
had, om een hedendaagse term te 
gebruiken, een uitgebreid netwerk van 
sympathisanten en begunstigers in 
binnen- en buitenland. We vinden de 
familie Chevallier regelmatig vermeld 
in de verantwoording van giften in het 
Ermelo’sch Zendingsblad. 
 
Na het overlijden van zijn moeder in 1879 erfde Mathile Jacques o.m. het landgoed Veldwijk. 
Doordat dat zijn moeder bemiddeld was geweest, leefde hij als rentenier. In de omgeving stond hij 
bekend als een vrijgevige filantroop. Verschillende verhalen vertellen over de hulp die hij en zijn 
vrouw boden aan zwervers en arme mensen in nood. Ook Ermelo moet hem erkentelijk zijn, want 
het spoorwegstation Ermelo is aan hem te danken. Chevallier woonde op 200 meter van de spoorlijn 
maar moest altijd naar Harderwijk of Putten reizen om op de trein te kunnen stappen. Hij sloot een 
‘deal’ met de spoorwegmaatschappij. De laatste zou in 1882 een halte openen in Ermelo en 
Chevallier moest een garantiestelling af geven van fl. 10.000,00. Richting gemeente Ermelo stelde 
Chevallier de voorwaarde dat gezorgd zou worden voor een fatsoenlijke weg van het ruim een 
kilometer verder gelegen dorpje Ermelo naar het station. Zo kwam Ermelo aan haar Stationsstraat en 
raakte zij uit een toch enigszins geïsoleerde positie. 
Chevallier raakte betrokken bij een groep van vooraanstaande protestantse Nederlanders die 
verontrust waren over de zorg voor krankzinnigen (de toenmalige term voor mensen met een 
psychische aandoening). Pogingen onder leiding van professor Lukas Lindeboom om de Nederlands 

Landhuis en de bewaard gebleven gedenksteen uit de 
gevel, net zichtbaar in de witte nis  

Uit het Ermelo’sch Zendingsblad van 1876 
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Hervormde Kerk de verantwoordelijkheid hiervoor te laten nemen, leden schipbreuk. De groep 
besloot daarop maar het heft in eigen handen te nemen. Zij richtte een vereniging op met als 
doelstelling de Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland. Nadat zij de 
eerste moeilijkheden overwonnen hadden, begonnen zij uit te kijken naar een plek waar de 

verzorging van krankzinnigen daadwerkelijk ter hand kon worden 
genomen. Er was al een villa bij De Bilt waar direct zou kunnen 
worden gestart, toen Chevallier met een aanbod kwam. Hij was 
bereid voor een zeer redelijke prijs zijn landgoed af te staan aan de 
vereniging. Dit was een te mooi aanbod om te kunnen weigeren. 
Weliswaar zou men hier niet direct kunnen starten, maar de ligging 
en grootte van het terrein waren ideaal. Dat het aanbod mooi was, 
blijkt ook uit het feit dat de Belastingdienst er een gift in zag. Dat 
leverde de Vereniging een forse naheffing op, alsook een boete van 
fl. 398,54 en een halve cent. 

 

De architect Wentink uit Schalkwijk werd verzocht om een ontwerp voor de op te richten instelling te 
maken. Hij had daarbij rekening te houden met een uitgangspunt dat het bestuur had overgenomen 
van de Inspecteur voor het Staatstoezicht voor de Krankzinnigenzorg. In Duitsland was het concept 
van paviljoens, redelijk kleine wooneenheden, ontwikkeld. Een studiereis naar Duitsland maakte 
enthousiasme los en men omarmde het paviljoenstelsel. Het idee was dat met het paviljoen het 
gezinsleven kon worden benaderd. Tot dan toe was in Nederland het corridorstelsel in zwang 
geweest, een vorm van verpleging waarbij de verpleegden gehuisvest waren in één gebouw met veel 
aan een gang (corridor) gelegen zalen en waarin mensen naar de aard van hun gedrag werden 
geordend. 

Het ontwerp 
van Wentink 
werd als 
bijlage bij het 
eerste 
jaarverslag 
van de 
vereniging 
gevoegd. In 
grote 
trekken werd 
dit ook zo 
uitgevoerd. 
Voor 

Chevallier die een functie binnen de stichting Veldwijk kreeg, betekende zijn mooie gebaar wel dat hij 
moest uitzien naar een andere woning. Hij liet een nieuwe woning bouwen aan de oostzijde van de 
spoorlijn waar hij nog deel van zijn grondbezit had behouden. De nieuwe woning werd aanvankelijk 
Villa Eenzaamheid genoemd, maar kreeg later de naam Riethorst. Zij staat nog aan de Chevallierlaan 

M.J. Chevallier 
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en een ruit in een van de torenramen bevat nog de ingekraste initialen van de kinderen van 
Chevallier. 

En verder … 
In januari 1885 werd De Vereniging de nieuwe eigenaar van het landgoed.  Een jaar later kon De 
nieuwe stichting haar poorten openen en zij kreeg de naam van het oude landgoed: ‘Veldwijk’. De 
instelling werd een begrip. De behoefte aan een dergelijk initiatief bleek groot en dat leidde ertoe 
dat in de loop van de tijd diverse zusterinstellingen onder dezelfde vereniging werden gesticht. 
Wolfheze, Zuidlaren en Bloemendaal in Loosduinen zijn bekende namen geworden in de wereld van 
de psychiatrische zorg. Diverse ervan fuseerden tegen het eind van de vorige eeuw met instellingen 
voor ambulante zorg (Riagg ’s) in hun regio en met instellingen voor beschermd wonen. Veldwijk 
voegde zich in dit rijtje en vormde tien jaar lang met haar fusiepartners de instelling Ggz Meerkanten. 
De moedervereniging (gevestigd in Bennekom) verloor haar bestaansrecht. Per 1 januari 2011 is 
Meerkanten gefuseerd met Symfora, een grote GGz-instelling in Midden-Nederland. De nieuwe 
instelling kreeg de naam GGz Centraal. De nieuwste ontwikkeling is dat veel van de weinige 
resterende afdelingen ‘op Veldwijk’ worden gesloten. Ermelo wacht met de nodige zorg en scepsis 
op wat dit gaat betekenen. Veldwijk heeft vanaf 1886 de ontwikkeling van het arme heidedorpje op 
gang gebracht. Lange tijd profiteerde het dorp van de werkgelegenheid op de instelling en van de 
opdrachten aan plaatselijke ondernemers. Omgekeerd hebben Ermelöers vooral de laatste decennia 
(na het meer open worden van de instelling} veel betekend als vrijwilligers voor allerlei afdelingen en 
functies. Een prachtig parkachtig terrein aan de rand van het dorp, fungerend als verbinding voor 
bewoners van Ermelo-West met dorp en station zal, naar gevreesd mag worden, grote 
veranderingen ondergaan.  

Van boerenerf tot landgoed 
Aannemelijk is dat het erf Veldwijk in de eerste eeuwen van zijn bestaan louter een boerderij is 
geweest. Mogelijk was de boerderij de oudste in dit gebied tussen Ermelo en Telgt en heeft de 
buurtschap daarom dezelfde naam heeft gekregen. Pas tijdens de periode Trigland, dus rond 1675, 
lijkt er sprake te zijn van een vorm van grootschalige bezitsvorming. Trigland kocht in 1678 ook de 
boerderij De Heuvel en enige omliggende landerijen27. Mogelijk ook het nabijgelegen erf De Duynen. 
Misschien is in zijn tijd al zoiets als een herenkamer tot stand gekomen waar de familie de zomer kon 
doorbrengen. Het was in de stad immers niet altijd goed toeven. Bovendien was er op het platteland 
gelegenheid om te gaan jagen of om in een rustige omgeving een rechtsgeleerde verhandeling te 
schrijven. Of Trigland aan parkaanleg heeft gedaan, weten we niet. Na zijn overlijden is het bezit 
uiteengevallen, maar de weduwe hield de boerderij Veldwijk in bezit. 

Een eerste echte aanwijzing dat een eigenaar wijzigingen wilde doorvoeren in de richting van 
parkaanleg vinden we in 1730. In dat jaar kocht professor Van Houten van de Staten van het Kwartier 
van de Veluwe een stukje grond van 154 roeden. 

28Dit met het oogmerk een vijvertje te graven. Deze grond behoorde oorspronkelijk bij de naburige 
boerderij Nagels Erve en was in beheer bij de Staten. Dat orgaan moest de verkoop goedkeuren en 
omdat het perceeltje van geringe waarde was verleende hij die goedkeuring ook. 

De akte van overdracht van Veldwijk door Maria Rijswijk aan Elisabeth Coopsen uit 1768 is de eerste 
uitgebreide akte waarover we beschikken. Daarin is sprake van ‘een principaal landgoed en erve 
Veltwijk off ook wel genaemt fijtenburg in den ampte van Ermelo, buyrschap Veltwijk gelegen, met 
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alle des selfs huysinge, stallinge, getimmer, bouwland en weiland etc’. Drie dingen vallen hierin op.  
In de eerste plaats de betiteling van ‘principaal landgoed’. In de tweede plaats het gebruik van de 
naam Fijtenburg. Hierin ligt een echo van een eigenaar van anderhalve eeuw daarvoor en de 
herinnering aan een belangrijk Veluws geslacht. In de tussenliggende periode zijn we de naam niet 
tegengekomen. Helemaal uitsluiten dat de naam toen al heeft bestaan kunnen we natuurlijk niet, 
maar het heeft er alle schijn van dat het een recente naamgeving betrof die het landgoed in wording 
meer statuur gaf. In de derde plaats is er sprake van een ‘huysinge en stallinge’. Met het eerste kun 
je alle kanten op, maar met stallinge werd vaak een afzonderlijk gebouw voor stalling van paarden en 
koetsen bedoeld. De grootte daarvan hing natuurlijk af van het kapitaal en de bedoelingen van de 
eigenaar.  

Bij de verkoop aan Elsevier in 1790 werd het meeste van de beschrijving weer gebruikt, maar niet de 
term ‘principaal landgoed’. In 1807 werd weer een stapje teruggedaan in die zin dat er sprake is van 
een ‘boerenhuis met annexe kamer’.  

De kadastrale gegevens spreken in 1832 over een huis, erf en koetshuis. De belastbare waarde werd 
vastgesteld op fl. 90,00. Wanneer men weet dat het landhuis in Leuvenum van de familie Sandberg 
voor fl. 150,00 werd aangeslagen en de gemiddelde boerderij in het buitengebied op een bedrag 
tussen fl. 15,00 en fl. 36,00 is het duidelijk dat er een landgoed aan het ontstaan was. In 1832 bevond 
zich overigens ook een koepel op het terrein. De heer Van Broeckhuijsen heeft evenals zijn 
rechtsgeleerde verre voorganger de drie nabijgelegen boerderijen in één bezit samengebracht. Ook 
dit wijst weer in dezelfde richting.  
Toen Van Broeckhuijsen kwam te overlijden werd in 1839 een Memorie van Successie opgesteld 
waarin sprake was van een ‘Heerenhuis met Erve, koetshuis, stalling, bosch, tuin, bouw- en 
weilanden. Er blijven vraagtekens bij de term Heerenhuis maar in de beschrijving lijkt het accent te 
zijn verschoven naar de parkachtige kant van het bezit. 
Schimmig is wat we hier onder Heerenhuis hebben te verstaan. In Ermelo kennen we een dergelijk 
geval in de vorm van het ‘Heerenhuis Zeezicht met annexe boerenwoning’ in Telgt waarvoor eigenlijk 
(behalve in de vorm van enige bijzonder aanleg) geen aanwijzingen bestaan dat het meer is geweest 
dan een boerenwoning met een Herenkamer. Dit zou toch ook het geval kunnen zijn geweest op 
Veldwijk. Een aanwijzing vormde de verklaring van Willem Vlijm die door Schuurmans Stekhoven ten 
tonele werd gevoerd. Willem was in 1848 geboren en werkte al als 16-jarige op het landgoed. 
Volgens diens verklaring beschikte de eigenaar over een zomerverblijf. Maar met enige nieuw 
verkregen informatie kan zijn opmerking toch anders worden geïnterpreteerd.29 In de eerste plaats 
blijkt Van Broekhuijsen in 1821 de nodige siergewassen te hebben gekocht op een veiling van 
planten die in de Hortus in Harderwijk stonden. Bij zijn woning aan de Donkerstraat 27 zouden deze 
planten niet tot hun recht komen.30Daarom kunnen deze bedoeld zijn voor de aankleding van 
Veldwijk. Verder werden Van Broeckhuijsen en zijn tuinman Johannes Jansen In 1825 aangeslagen 
voor de zogenaamde accijns op het gemaal.31 Het zou kunnen zijn dat hij in die tijd dan een 
substantieel deel van dit jaar in Ermelo heeft gewoond. 

Tot nu toe gingen we ervan uit dat pas met de bouw van een landhuis op Veldwijk rond 1867 hier 
toen pas een echt herenhuis verrees. Wanneer we echter de essentie van beschrijvingen in alle 
bekende akten een op een rijtje zetten dan ontkom je niet aan de conclusie dat ook Van 
Broekhuijsen over een buitenhuis beschikte. 

1768 Met alle desselves huijsing, stallinge, getimmer, bouwland etc. 



12 
 

1790  Bestaande in het huis, stallinge en verder getimmer, bouw- en weilanden etc. 
1795 Erf in Veldwijk met zijn onderhoorig getimmer, houtgewassen en zaaivelden32 * 
1807 Bestaende in een boerenhuijs, annexe kamer, berg en schaapschot etc. 
1811 Bestaande in een boerenhuis, kamer, schaapschot en verder getimmerte 
1830 Huis, erf en koetshuis 
1839 Bestaand in een Heerenhuis en erf, met Koetshuis, Stalling, Tuin, Bosch, Bouw en Weilanden 
1849 Bestaande in een Heerenhuis en verder getimmer, met erf, tuin, bosch, bouw- en weilanden 
1866 Het Landgoed Veldwijk, van ouds genaamd Feithenberg, met de boerenerven 
 

Er is echter nog iets dat in die richting wijst. Tussen 1827 en 1832 zijn alle percelen in Ermelo voor 
het kadaster beschreven en op kaart gebracht. Bij raadpleging van de oorspronkelijke kaart is iets 
zichtbaar dat op de hertekening voor de heruitgave (Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Ermelo) of op 
een fotokopie niet zichtbaar is. Het lijkt er sterk op dat in perceel 28, nadat daarin de laatste letter 
van Veldwijk was geschreven, een groot nieuw gebouw plus een wat kleinere zijn ingetekend. Het 
haaltje van de k schemert nog door het roze van het gebouw heen.  

Dit pand en de drie kleinere gebouwtjes lijken ook tegelijkertijd te zijn ingekleurd, zijn althans op het 
origineel meer roze dan G36. Al kan dat ook aan verkleuring liggen natuurlijk. Verder zijn de al 
beschreven en ingetekende percelen 37 en 38 vervallen verklaard (toegevoegd aan G28). Het 
vervallen perceel G38 is eigenaardig rechthoekig. Alsof dat voordien een boerderij is geweest waar 
na afbraak, met gebruikmaking van vrijgekomen bouwmateriaal, twee schuurtjes voor in de plaats 
zijn gekomen  
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De situatie is duidelijk veranderd ten opzichte van wat De Man op zijn kaarten heeft ingetekend Op 
de minuutkaart van ca. 1830 is een opvallende bocht in de weg verschenen óm het bouwwerk op      
G28. Duidelijk is dat in de jaren 1827 tot 1832 een aanzienlijke verandering heeft plaatsgevonden. De 
beschikbare gegevens lijken erop te wijzen dat Van Broekhuijsen in deze periode de oude boerderij 
heeft afgebroken als te beperkt voor langdurige bewoning en een nieuw buitenhuis heeft gebouwd 
met daarbij (op G28) een tuinmanswoning en twee schuren. Door het nieuwe huis óp de weg te 
bouwen kreeg hij de mogelijkheid om die te benutten als zichtas naar het noorden en het zuiden. De 
wat nadrukkelijk getekende weg kan heel goed al een mooie laan zijn geweest. Op dit punt moest de 
weg om het huis heen worden verlegd. 

De kaarten van De Man van voor die tijd laten deze interpretatie toe, alleen dan deugt de oriëntatie 
van de oude boerderij niet. Die is daar een kwartslag naar links op alle kaarten. Het kan natuurlijk zijn 
dat De Man voor alle kaarten dezelfde brontekening heeft gebruikt en dat daardoor die kaarten 
hetzelfde zijn, maar dan nog blijft het feit. Hoe precies De Man heeft getekend weten wij niet, maar 
dit is eigenlijk het enige dat niet in overeenstemming is met de voorgaande interpretatie. Tot nieuwe 
informatie opduikt lijkt dit een bevredigende hypothese.  

 

Versie 2.1. 

In deze versie zijn nieuwgevonden gegevens verwerkt die een ander licht werpen op de wording van 
het landgoed in de eerste helft van de 19e eeuw. Verder zijn nogal wat typefouten uit de eerste 
versie verwijderd en is een aantal zinnen licht gewijzigd. 

Mei 2019 

Verantwoording foto’s  in artikel en op website: 

Pag. 1 en op website: Gelders Archief. Zie noot 2 
Pag. 2 Eigen bewerking fragment kaart Sectie G van de Kadastrale Atlas Ermelo 1832 
Pag. 3 Afdruk in eigen collectie van tekening, berustend in het archief van Barneveld 
Pag. 4 Fragment doopboek Harderwijk. Gelders Archief 
Pag. 5 Knipsel uit Delpher 
            Portret Elsevier Website RKD      
Pag. 6 en 7   Portret Broekhuysen en echtgenote. Website RKD 
Pag. 7 Prentbriefkaart Johannesbosch. Uitg. J.J.L. (= J.J. Loot). Collectie auteur 
Pag 8. Foto Landhuis. Maker onbekend Collectie auteur. 
            Inzet foto gevelsteen. Eigen foto, gemaakt in museum Parkzicht 
            Fragment Ermelo’sch Zendingsblad. Collectie auteur 
Pag. 9 Portret Chevallier. Foto Ziegler. Collectie auteur 
            Herdruk Vogelvluchttekening Veldwijk. Collectie auteur 
Pag. 12 Fragment Minuutkaart Sectie G. Gemeente Ermelo. Website RCE 
              Fragmenten kaarten De Man. Onbekende herkomst 
 
Extra op website: 
Portret Schuurmans Stekhoven   Foto Ziegler, Harderwijk. Collectie auteur 
Foto Boerderij De Heuvel. Eigen foto 
Fragment kaart de Man. Facsimile herdruk Kaart De Man  
Portretten fam. Chevallier. Deels onbekend. Deels foto Ziegler. Collectie auteur 
Foto vijver op Veldwijk. Uit Op de hoogte 1910 
Prentbriefkaart Veldwijk in vogelvlucht. Uitgave J.G. Boerendans ca. 1901. Collectie auteur 
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