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Hoe zRc LANDcoED De WnreagrRc ERUtr?

Als bijproduct van de speurtocht naar informatie over

mr. Arnold Caymans, de'naamgever'van de Gayman-

seik, doken er twee tot dusver in het museum onbe-

kende kaarten op van het landgoed De Waterberg. Ze

bleken nota bene gepubliceerd in een kaartenreeks

die in onze eigen bibliotheek aanwezig is. De kaarten,

één uit 1 807 en één uit 1 81 6, lijken op elkaar en

de begeleidende tekst suggereert dat bij het maken

van de jongste kaart, de oudste als uitgangspunt is

gebruikt. Het zijn kaarten die door militairen, respec-

tievelijk luitenant kolonel MJ. de Man ('De Veluwe-

kaartvan De Man') en Captaine Le Cuillon ('Tableau

d'assemblage de la carte du Veluwecontree de la

Gueldre') zijn gemaakq vermoedelijk met een militair

doel. Beide kaarten geven een gedetailleerd beeld

(schaal van 1 op ongeveer 14.940) van de omgeving

van Arnhem. Een gedetailleerder schaal dan onze

topografische kaarten, die een schaal van 'l op 25.000

hebben.

Kaarten uit 1807 en I I 1 6
De kaart uit 1807, in kleur, geeft meer informatie over de

bebossing van het gebied, de kaart uit 181 6, in zwart-wit,
is duidelijker over hoogteverschillen en geeft de lanen-

structuur van het landgoed heel scherp weer. Beide kaar-

ten zijn duidelijk over de bebouwing en de waterpartijen
op het landgoed. Op beide kaarten staat de 'Witte boerde-
rij' zoals wij die nu nog kennen op ons museumpark. Een

ander gebouw (schuur?) staat naast de boerderij en niet,
zoals de latere arbeiderswoning, achter de boerderij. Dat

klopt ook, want pas op de kadastrale veldwerkkaart uit
1 858 verschijnt de dubbele woning voor het eerst.

Ligging van het landhuis
Wat mooi is, is dat op basis van deze kaarten nauwkeu-

rig de ligging kan worden bepaald van het voormalige

landhuis De Waterberg dat tussen 17 26 en 17 57 in
opdracht van Adriaan Menthen werd gebouwd. Het huis

bevond zich ter hoogte van de huidige dienstingang aan

de Waterbergseweg, tussen de beugelbaan en de boerderij

uit Etten-Leur. Het lag daar in één van de zichtassen die

waren ontstaan doordatvanafde heuvel, die nog steeds

naast ons terrein zichtbaar is, een halve stervormige
padenstructuur was aangelegd gericht op het weslen (het

huidige museumterrein). Het huis stond daar op een open

plek in de omringende bebossing.

Vergeten gebouwtjes
Verder is het interessant dat er vlak aan de Schelmseweg,

ten zuidoosten van de plek waar nu het Ti,vents Los-

hoes staat (en dus vlakbij de spreng die in de volksmond
'Kraantje Lek'heet), nóg twee gebouwtjes getekend staan.

Ook op de plaats waar nu Freia staat, lijktbebouwing te

hebben gestaan. Naar de functie moeten we gissen, maar

omdat D.J. van der Ven in 1910 schrijft over 'een klein

huiske, dat algemeen als hethutjeuan Gøaymans bekend

stond',gaan de gedachten al snel in die richting. Overigens

meldt Van der Ven, zonder bron te noemen, in 7912 'dat

er Droeger op de plaats uan de tegenwoordige boschwach-

terswoning (= delocatieWitteboerderij / Hindeloopen /
Grutterij) een lusthuisje stond, algemeen bekend als 't hutje

uan Gaaqma;ns'. Daarvoorbieden de kaarten echter geen

enkel aanknopingspunt. De Witte boerderij is gebouwd

tussen 1763 (toen hij nog niet genoemd werd in een

verkoopakte van het terrein) en 1 807 (toen hij voor het
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eerst op een terreinkaart getekend werd) en het gebouw
'Hindeloopen/Grutterij' is volgens kaartvergelijkingen
gebouwd tussen 1832 en 1845. Wellicht dat hetbij één
van de andere bebouwde plekken om 'het hutje' gaat.

Oude kaarten, nieuwe ontdekkingen
In elk geval valt op te merken dat vlakbij beide sprengen is
gebouwd, zodat je kunt veronderstellen dat het uitgraven
van de sprengen te maken heeft met de watervoorziening
van de nabij gelegen bebouwing.

Wat ook duidelijk wordt, is dat de landgoedaanleg zich
niet beperkt heeft tot het huidige museumterrein en het
terrein direct oostelijk daarvan. De grootste lengte aan

lanen met grote bosvakken strekte zich uit tot aan de

zuidzijde van de Schelmseweg in de huidige woonwijk
Alteveer. De huidige - rechte - Schelmseweg is in de

laanstructuur opgenomen. Oostelijk en westelijk van De
Waterberg is het een kronkelend weggetje, maar op het
landgoed is het een rechte, relatiefbrede laan.

Op het huidige museumterrein valt, op de kaart uit 1807 ,

de grote vlakte op (de huidige Grote Weide en de akkers)

met een uitloper richting Schelmseweg, op een deel waar-

van nu de Delftse molen staat. Verder is op beide kaarten
de intensief bewerkte kwekerij /tuinderlj te zien, ongeveer
op de plaats van de huidige Kruidentuin. Een fijnmazige
padenstructuur ontsloot dit deel van het terrein. Met
noordwestelijk daarvan nog enkele stukken laan die op-
houden in het vermoedelijk extensief gebruikte bosgebied.

Eén laan valt nog op. Het is de laan die loopt vanaf het
landhuis naar de gebouwtjes aan de Schelmseweg, schuin
tegen de stuwwal op. Als je je deze weg voorstelt in het
terrein, dan lijkt het gezien de te overwinnen hoogtever-

schillen een onlogische transportroute, maar als zicht-
lijn een mooi landschapsarchitectonisch element. Op
kaarten uit de tijd na de afbraak van het landhuis (1 825)
zie je deze laan niet meer terug, de gebouwen langs de

Schelmseweg overigens evenmin. Slechts op het kadas-

traal minuutplan van 1832 zijn delen van deze laan nog
zichtbaar gemaakt.

De Ga¡rmanseik, dankzij Van derVen
In de vorige editie van Priori kwam de Gaymanseik al

uitgebreid aan de orde. Mijn veronderstelling dat D.J.

van der Ven degene is die de Gaymanseik zijn naam gaf,

is bevestigd in het artikel dat hij op 74 jali 7912 schreef
voor het maandschrift'Op de Hoogte'. Het gaat om een

artikel waarin hij van harte het idee voor de stichting van
het Nederlands Openluchtmuseum promoot en in inter-
nationaal perspectief bekijkt. Daaraan voorafgaand geeft

hij een korte schets van'De Waterberg' als voorgenomen
vestigingsplaats.

Hij schrijft over mr. Arnold Gaymans: "Deze eigenaar

heeftoeel gedaøn omzijn nieuwe bezittingteuerfraaien en

aan hem hebben ue ook de uijuers en het oude bosch te dan-
ken. Nu dit oord zulk een belangrijke rol gaat ueruullen in de

N ederlandsche beschauingsgeschiedenis zou ik uoor willen
stellen dat men deze stichter uan DenWaterberg niet uergat

en zijn naam verbond aan de machtige eik, die aan't beekje

staande zeker de aandacht op zich zal uestigen uan ieder

bezoeker, die inlatere jaren daar hetNederlandsche Open-

Iucht museum bewondert. Laat dus deze 'Mr. Gøaymanseik'

als een leuend monument zijn uoor den man, díe dit afwis-
selend bosterrein heeft ontwoekerd aan de heide." ê
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