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1. Inleiding
In 2006 heb ik mijn professionele bakens verzet en besloot ik van mijn hobby mijn beroep te maken. Ik volgde aan
de Hogeschool Utrecht een opleiding ‘Behoud en beheer van Historische Tuinen en Parken’ en startte met mijn
bureau In Oude Tuinen.
De tuin bij ’t Huys te Schengen ken ik al zo lang ik in Berg en Dal woon, zo’n kleine veertig jaar. Hij ligt bij mij om de
hoek en af en toe wandel ik er heen door het bos van de Heerlijkheid Beek.
Gaandeweg begon ik met andere ogen naar huis en tuin te kijken en werd ik steeds nieuwsgieriger naar zijn
bewoners en hun geschiedenis.
Na een eerste oriëntatie bleek er over ’t Huys te Schengen slechts fragmentarische informatie bekend te zijn. Het
lag dan ook voor de hand om ’t Huys aan een nader onderzoek te onderwerpen. Na overleg en met goedkeuring
van Stichting Het Geldersch Landschap, de eigenaresse, ging ik van start.
Het resultaat ligt nu voor u.
Mijn werkwijze was als volgt:
Ik ben veel in de tuin gaan kijken en met foto’s de situatie vast gaan leggen. Dit in alle seizoenen om de
ontwikkeling van de tuin te kunnen volgen.
Ik heb uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek gedaan in Delft, Nijmegen, Ubbergen en Arnhem.
Ik heb veel met de betrokkenen gepraat: met Geldersch Landschap in de persoon van Ciska van der Genugten,
Jan Zoer en Hans Hengeveld, de beheerder; met de nazaten van de grondleggers van huis en tuin, de familie van
der Goes in Nederland en Frankrijk; met de familie Benraad, de (oud) bewoners en de vrijwilligersgroep, die het
onderhoud verzorgt.
Graag wil ik Maria van Susante bedanken voor het meelezen van de tekst, Eric Blok (SB4) voor het lezen van het
concept en voor zijn verhelderende adviezen en Ciska van der Genugten en Jan Zoer van Geldersch Landschap
voor hun actieve betrokkenheid en hun opbouwende commentaar.
Tenslotte de families van der Goes en Benraad voor hun enthousiasme, informatie en foto’s.
Speciaal wil ik noemen Theo Merkus, oud-boswachter van De Heerlijkheid Beek en daarmee ook van ’t Huys te
Schengen. Helaas is hij op 10 mei 2009 overleden.
Theo bleef na zijn pensionering actief betrokken bij de tuin. Hij gaf leiding aan de vrijwilligersgroep en zorgde
wekelijks voor de duiven.
Dankzij zijn grote betrokkenheid en niet aflatende inspanningen is de tuin jarenlang onderhouden en daardoor in
stand gehouden. Met weinig middelen is er veel bereikt.
Met Theo heb ik in mei 2008 de bomen geïnventariseerd, hij kende van elk exemplaar het verhaal.
Helaas heeft hij dit rapport niet meer kunnen lezen. Hij zou er zeker nog wat foutjes hebben uitgehaald, zoals hij
zelf een week voor zijn dood nog tegen mij zei.
Als erkenning en dank voor zijn inzet, kennis en inspirerende bijdrage, draag ik dit rapport aan Theo op.
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2. Algemene beschrijving
Ligging en grootte
’t Huys te Schengen ligt in Berg en Dal in de gemeente Ubbergen, ten oosten van Nijmegen.
Huis en tuin maken sinds 1955 onderdeel uit van de
Heerlijkheid Beek, een natuurgebied van 49 ha met
bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden, dat
eigendom is van Stichting Het Geldersch Landschap.
Vanuit Berg en Dal komend richting Beek over de
Oude Holleweg, wordt de bezoeker eerst verrast
door het uitzicht op het dorpje Persingen, het kleinste
dorpje van Nederland.

Topograﬁsche kaart (noordgericht)
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Dit uitkijkpunt over het Oliemolendal is het begin van
de wandelroutes door de bossen en de Elyzeese velden van de Heerlijkheid Beek. Iets verderop tegenover Hotel Val Monte, staan twee gepleisterde kolommen met een smeedijzeren toegangshek:
’t Huys te Schengen.
Het perceel is kadastraal 1,398 ha groot. Door het
vastleggen van een gebruiksgrens aan de noordoost
zijde tot aan het pad naar de villa Hooghorst is de tuin
in de praktijk 2,258 ha. (huurcontract 22-3-1960). De
grond heeft globaal de vorm van een driehoek (met
enige fantasie kun je er ook een hart in onderscheiden). Het huis staat ongeveer in het midden daarvan.

Kadasterkaart 2009.					
							
							
							
							
							

10. Huys te Schengen (gemeentelijk monument)
11. Garage/schuur
6. Hooghorst (gemeentelijk monument)
7. Garage Hooghorst
14. Chalet Stollenburg (rijksmonument)
15. Hotel Val Monte
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Het huis

(nu opgegaan in nieuwbouw) en Wolfsheuvel om de
hoek op Stollenbergweg nr. 6.
De villa’s uit die tijd zijn gebouwd in een neoclassicistische stijl, met vrij vlakke, gepleisterde gevels, een
overwegende horizontaliteit met een door uitspringing
of decoraties gemarkeerde middenpartij die de symmetrie accentueert. Ze hebben vrijwel allemaal toevoegingen in gietijzer of hout: balkons, dakranden en
-bekroningen, gevelomlijstingen en dergelijke. Schulte
typeert dit als ‘schilderachtig eclecticisme’. *2

Entree met de hond van Hendrik van der Goes ca. 1950.
Links een rij ﬁjnsparren, die er nu niet meer staan op één na.

Oprijlaan richting entree, voorjaar 2009.

Het huis is in 1874 gebouwd, waarschijnlijk door
meester timmerman en aannemer Miechelsen uit
Nijmegen. *1
Het behoort tot de oudere villa’s, die op de Ubbergse
heuvelrug in de tweede helft van de negentiende eeuw
gebouwd zijn. In de directe omgeving zijn uit deze tijd
bijvoorbeeld Chalet Stollenburg, Oude Holleweg nr. 14,
de villa’s Hooghorst op nr. 6 en Val Monte op nr. 5.

8

Wingens beschrijft ’t Huys te Schengen als volgt: ‘Het
witgepleisterde blokvormige pand met zwarte plint is
twee bouwlagen hoog met een verhoogd middenrisaliet (= uitspringend gedeelte) van drie bouwlagen.
Het heeft een afgeplat schilddak met donkere pannen;
het risaliet is afgedekt met een ﬂauw hellend zadeldak, waarop een windwijzer is geplaatst. Deze wordt
bekroond met een bok, een figuur uit het familiewapen
van van der Goes. Het meest opvallende aan de symmetrisch ingedeelde voorgevel zijn de volledig blinde
vleugels aan weerszijden van het middenrisaliet; de
enige gevel-onderbrekingen vormen de kordonlijst
tussen de beide bouwlagen, de hoeklisenen met
blokverdeling en het fries onder de dakrand. Ook het
risaliet wordt aan weerszijden begrensd door hoeklisenen (= zuilvormig, uitspringend ornament), die op
de begane grond en ter hoogte van de derde bouwlaag geblokt zijn, evenals overigens het gehele gevelvlak voor de eerste twee bouwlagen. Bij de tussenverdieping hebben de lisenen de vorm van pilasters met
verticale spaarvelden.
De ingangspartij bestaat uit een hardstenen stoep en
een iets terugliggende deur met ruit en bovenlicht in
een segmentboogvormige omlijsting.’ *3
Aan de buitenkant van het huis zijn weinig veranderingen aangebracht. De serre en de aanbouw er tegen
aan zijn in 1920 afgebroken. De vier schoorstenen zijn
na 1950 ingekort. Ook zijn er dakraampjes geplaatst.

*1

Notariële akte 1874, W. Böthlingk, Nijmegen

*2

Schulte, 1983, p. 166

*3

M. Wingens, 2003

De Heerlijkheid Beek
De Heerlijkheid Beek beslaat het westelijk deel van de
stuwwal bij Nijmegen. Daar ligt het Elyzeese Dal met
enkele kleine akkers en weilanden, omringd door de
Boterberg, Stollenberg en Ravenberg. Deze hellingen
zijn vanaf begin twintigste eeuw bebost. Deze bossen
gaan over in de nog intacte delen van de bossen van
Dommer onder langs de Maartenskliniek. Het hele
gebied is grotendeels toegankelijk voor wandelaars.

De voor zo ver bekend oudste foto van ’t Huys te Schengen van vóór 1920
met links de oprijlaan van zand. De serre met balcon en de aanbouw zijn
nog aanwezig. Er is nog geen dakraampje.

Zuidoostgevel met glas in loodramen (8-5-1950). Deze ramen zijn er na
de tweede wereldoorlog ingezet en naderhand weer vervangen door grote
ruiten. Let op het perk met tulpen.

*4

Bosland adviesbureau, 1996
www.mooigelderland.nl

Fauna
De Heerlijkheid Beek heeft een rijke vogelstand met
de algemene soorten van park en bos en meer in het
bijzonder: bonte en grauwe vliegenvanger, groene
en zwarte specht, appelvink, boomkruiper, boomklever, staartmees, gekraagde roodstaart, grote lijster,
vuurgoudhaan, vliegenvanger, houtsnip. Verder de
boomvalk, havik, sperwer, buizerd, bosuil en ransuil.
Zoogdieren: steenmarter, hermelijn, wezel, das en
bunzing, vossen, eekhoorns, egels en vleermuizen.
Reptielen: in de tuin van ’t Huys te Schengen worden
regelmatig hazelwormen waargenomen. Deze zijn met
name kwetsbaar bij maaiwerkzaamheden. *4
Verwervingsgeschiedenis
In 1350 werd de toen veel grotere Heerlijkheid Beek
eigendom van de heer van Groesbeek. Daarvóór was
het een leen van de Heren van Kleef.
Vanaf het eind van de 17e eeuw tot 1941 was de
Heerlijkheid in het bezit van de familie van Randwijck.
In 1941 droeg de familie de Heerlijkheid over aan
Geldersch Landschap.
Door ruiling van gronden met het verpleeghuis Kalorama werd ook de oostelijke helling van het Kastanjedal
verworven. In 1955 werden ’t Huys te Schengen en De
Hooghorst verworven door schenking. De Wijert, een
molenvijver, werd in 1984 voor een symbolisch bedrag
overgedragen door de gemeente Ubbergen.
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3. Historie van de omgeving
Beek en Ubbergen
In het begin van de negentiende eeuw stonden er nog
maar weinig huizen in Beek en Ubbergen, de twee
dorpen onder aan de Ubbergse heuvelrug. Het kasteel
van Ubbergen domineerde met zijn tuinen de omgeving. Er stonden toen al twee kerkjes: het Ubbergens
Hervormde kerkje uit 1339 en het Protestante kerkje
van Beek. Verder stonden er enkele watermolens en
boerderijtjes.
De heuvelrug was toen nog heel kaal. Onderaan lagen
kleine akkers en weiden en de helling was begroeid
met heide, elzenbosjes en wat bomen zoals Canadese
populieren, dennen en tamme kastanjes. En dan waren er de talloze doorzichten, zowel binnen het gebied
zelf als van daaruit naar het polder- en rivierenland-

schap, de heuvels van de Veluwerand en richting
Duitsland. *5
Dit gebied werd in de negentiende eeuw gezien als
‘woeste natuur’, onherbergzaam en ongerept, wat
gelijk stond met ongecultiveerd.
Hendrik Hoogers (1747-1814), de politicus en schilder
uit Nijmegen, ontdekte als eerste de schoonheid er
van. Hij maakte een aantal tekeningen van het landschap, waar onder een spectaculair panorama vanaf
de hoogte bij Berg en Dal, ongeveer waar nu ’t Huys te
Schengen staat.
Cornelis ten Hoet (1796-1832), notaris en dichter in
Beek en Ubbergen, die veel wandelingen in diezelfde omgeving maakte, werd ook getroffen door ‘de
schilderachtige landschappen, lachende heuvelen,

Hendrik Hoogers, Gezicht op Beek vanuit Berg en Dal, 1801.
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*5

Coelen e.a., 2000, p. 46

romantische dalen en schitterende vergezigten’. En
wat later beschrijft van der Aa Ubbergen als volgt: ‘In
het algemeen is dit oord, door zijne grasrijke weiden,
vruchtbare akkers, vrolijke buitenverblijven, schilderachtige bergen en dalen, vanwaar men treffende
gezichten heeft over de vlakke Betuwe, door de kronkelende Waal en Rijn omzoomd, een der schoonste
des koningrijks’. *6
Deze ‘ontdekkingen’ brachten in de jaren 1830 - 1840
meer schilders, tekenaars en schrijvers er toe in deze
streek te gaan werken.
Een van de bekendste was B.C. Koekkoek die een
aantal lithoreeksen maakte, waaronder de ‘vues pittoresques’ met de gezichten van Beek. Zijn werk vormde
een inspiratiebron voor een nieuwe generatie Nederlandse landschapsschilders.
Rond 1850 kwamen ook de eerste ‘toeristen’ naar
Beek en Ubbergen, welgestelden, die logeerden in de
logementen en uitspanningen, die toen goede zaken
deden. Bijvoorbeeld ’t Spijker, toen nog gelegen aan
de zuidkant van de Straatweg.
In 1837 bezochten zelfs Anna Paulowna, de latere
koningin, en haar dochters Nijmegen en omstreken.
De vorstelijke familie reed per koets over de Meerwijk
en Berg en Dal naar Beek en Ubbergen en keerde van
dáár naar de stad terug.

Berg en Dal
Ook ten Hoet wandelde vanuit Ubbergen de heuvel op
naar Berg en Dal en schreef in 1826: ‘Op deze wandeling, beginnend bij een bouwland, de Westerakker,
bemerkt men een eng pad, hetwelk tussen kreupelhout door, naar een lief dennenbosje voert, dat in de
helling van de berg staat. We vervolgen onze weg
zuidwaarts, alwaar zich tegen den berg aan donkere
groepen van dennen vertoonen, terwijl boven dezelfde
op den berg een molen met zijne rondgedrevene
wieken iets ontzettends aan deze donkere partij bijzet,
en eene nederige hut het oog tot zich trekt. Zoo voortgaande, door vruchtbare akkers en bergen omgeven,
naderen we het Elijzesche dal, dus genaamd naar het

*6

van der Aa, 1848, p. 8

*7

ten Hoet, 1826, p. 98-99

*8

Gunterman, 2003

*9

Maas en Willems, 2008

altoosdurende groen der dennen, die hetzelve beschaduwen, en die vooral in den winter aan dit plekje eene
verrassende bekoorlijkheid verleenen.’ *7
Het is bij deze molen, op de plaats van deze hut, waar
in 1874 ’t Huys te Schengen gebouwd zal worden.
De molen werd in 1777 gebouwd door Jacobus de
Man uit Nijmegen, als schorsmolen om eikenschors
te vermalen tot ‘run’ (looistof voor leernijverheid).
Vanuit Nijmegen gerekend werd deze de ‘derde molen’
genoemd. ‘De Goede Hoop’, de eerste molen, stond
aan de Berg en Dalseweg ter hoogte van nr. 162, de
tweede, de molen van Post, stond op het terrein van
de Maartenskliniek. De derde molen stond op de
zuidwesthoek van de Stollenbergweg en de Oude
Holleweg. In 1795 werd de molen verkocht aan
J. Quack die hem ombouwde tot oliemolen voor het
persen van olie uit zaden en noten. Deze heer Quack,
een van de rijkste grootgrondbezitters van Nijmegen
woonde in de villa ‘Berglust’ op wat tegenwoordig de
(Qu)Kwakkenberg heet. In 1875 is deze derde molen
verdwenen. *8
Nicolaas Beets maakte in 1835 een reisje naar Beek
en hield toen een dagboek bij.
Hij schrijft: ‘’s avonds een genotvolle wandeling in stille
eenzaamheid. Onder het beklimmen der heuvelen
bemerk ik dat de zon nog niet onder is. Ik zie nog een
klein deel van haar schijf boven de hoogten uitkomen:
‘a crest upon his brow’. Ik bestijg het hoogste punt dat
ik bereiken kan. ’t Is bij een molen die op een hoogen
heuvel op een soort van walletje staat……Vóór mij,
rechts en links, bruine heuvelen met heide en sparren
bezet, waarover zich de smalle voetpaden als zoovele beekjes kronkelen; of in wier helling akkers met
boekweit, klaver of andere oogsten hangen; dalen met
lage eiken en ander boomgewas gevuld, die een zee
van loof vertoonen. (….) Op eenigen afstand het dorp,
en daarachter het torentje van Persingen omringd van
zijn duizend bunders wei- en bouwland. Rondom een
blauwe zoom van bergen in ’t verschiet.’ *9
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Kaart van het gebied in 1802
naar het zuiden gezien. In het
centrum, onder de rode pijl, ligt
het hartvormige perceel omringd
door steile hellingen, waar in
1819 het boerderijtje (‘hut’)
werd gebouwd. *10
Rechts van de pijl is op de hoek
van de Oude Holleweg en de
Stollenbergweg de oliemolen uit
1777 getekend. De grote weg
waar de logementen het Witte
Paard en Berg en Daal aan
liggen, is de huidige Oude
Kleefsebaan.

Ten Hoet noemt ook de buitenplaats Ruimzicht op de
Hanenberg, tegenover het huidige ’t Huys te Schengen aan de Oude Holleweg (die men toen Grindweg
noemde) en die in 1826 al behoorlijk in verval was
geraakt.
Hier had de bekende Nijmeegse Oudheidkundige
Johan in de Betouw (1731-1820) tot aan zijn dood
gewoond. Dat hij ook van het uitzicht genoot bleek uit
de tekst op de grafzerk, die hij alvast in zijn tuin had
laten plaatsen: ‘Gelukkig is de mensch, die over het
akelig graf een vrolijk uitzigt heeft, in de verwachting
eener zalige hope’. *11
In de Betouw is overigens in Nijmegen begraven.
Vanaf ca.1850 begon in Beek en Ubbergen de bouw
van grote en kleine villa’s c.q. ‘lustoorden’ langs de
huidige Rijksstraatweg, die in 1824-26 op initiatief
van de grootgrondbezitter G.J. van Dommerveldt als
tolweg onderlangs de stuwwal was aangelegd.
De heuvelrug blijft vooralsnog bijna onbebouwd.
Alleen villa Kalorama stond er al vanaf ca. 1815.
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De meest ingrijpende vernieuwing vond plaats boven
op de heuvelrug in Berg en Dal waar in 1869 Hotel
Groot Berg en Dal gebouwd wordt door de architect
Cornelis Outshoorn, bekend als bouwer van het
Amstelhotel in Amsterdam. De komst van dit hotel
bracht het toerisme en in 1891 de stoomtram naar het
gebied. Voor de vakantiegasten werd de omgeving van
het hotel opengelegd door wandelroutes. *12
Hotel Groot Berg en Dal werd afgebroken in 1971.
Er staat nu een groot appartementencomplex.
In 1879 werd Nijmegen aangesloten op het spoorwegnet zodat mensen vanuit de steden in het westen
gemakkelijk hierheen konden reizen. Door deze goede
verbindingen werd ook Berg en Dal een aantrekkelijke
woonplaats voor welgestelde stedelingen en mensen
die rijk terug kwamen uit de koloniën.
Zo werd in 1876 de villa Val Monte gebouwd door de
Delftse fabrikant Hoogeveen. Hij kocht de grond van
Cornelis van der Goes in 1875.

*10

Notariële akte 1819, W. van Elsbroek, Nijmegen

*11

ten Hoet, 1826, p. 100

*12

B. ter Haar, 1880-1902

Wandelkaart ca. 1870. De rode pijl wijst naar het terrein van het latere Huys te Schengen, waar nu alleen een boerderijtje
staat. Onder de pijlpunt is het Oliemolendal getekend. De plaats waar de molen op een rond heuveltje heeft gestaan is nog
aangegeven.
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3. Van Huize de Heyberg tot ’t Huys te Schengen;
geschiedenis van de eigenaren
Bij de invoering van het kadaster in 1832 werd het
terrein, waar nu de tuin ligt, onderverdeeld in drie
percelen: nr. 292 werd als bouwland geregistreerd,
nr. 293 als tuin en nr. 294 als huis en erf. Deze percelen behoorden toe aan Arnoldus Abeleven die ze
in 1819 in erfpacht had uitgegeven aan Jan van
Kesteren die er een boerenbedrijfje had. Het driehoekige bouwland nr. 295 in het zuiden, waar
tegenwoordig de oprijlaan begint, behoorde toe aan
de Beekse logementhouder Steven Beker.

Kadasterkaart 1832. Op perceel 294 staat het boerderijtje
aangegeven. De villa Ruimzicht is nog aanwezig. Verder is
er nog geen bebouwing langs de Oude Holleweg.
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Cornelis van der Goes
In 1864 komt Kees van der Goes (1805-1892) als
gedeeltelijk eigenaar in beeld doordat hij op naam van
zijn vrouw het bouwlandje nr. 295 van Steven Beker
koopt. Twee jaar later, in 1866 verkrijgt hij van Arnoldus Abeleven junior de erfpacht van de drie andere
percelen. Cees van der Goes is dan notaris te Ubbergen en woont op het landgoed Kalorama vlak bij het
verworven terrein.
Zijn neef, dominee Guillaume van der Brugghen
(geboren 1848), die als kind op het naburige Varenhof
woonde, geeft in zijn mémoires een beeld van zijn oom
waarmee het verloop van de geschiedenis zich beter
laat verklaren. Ook geeft hij een levendige beschrijving
hoe het er midden negentiende eeuw in Kalorama aan
toe ging:
‘Cornelis (Kees) van der Goes was een van de zes
zonen van Franc van der Goes, die in Kleef woonde.
Hij had ook twee zusters. Hij trouwde met Cateau van
Engelenburg en zij kregen één kind dat jong gestorven is. Kees was notaris in Ubbergen en woonde op
Kalorama (ca. 1815 gebouwd, hij woonde er vanaf ca.
1850) met een grote tuin, druivenkassen en heel veel
dieren. Op huize Kalorama werd je gastvrij ontvangen
en er viel een hoop te beleven, zeker voor kinderen. In
de stal stonden paarden, er was een kamp met reeën
tegenover het huis. Er waren waakhonden die ook
voor het karnen in een groot wiel moesten lopen. Er
werd door mevrouw van der Goes zelf kaas gemaakt.
Rond het huis liepen veel kippen, pauwen, eenden,
ganzen en poulepetaten. In huis werden papegaaien
gehouden. Vlakbij was een koestal en er waren ezels
waar de kinderen rondjes op mochten rijden door het
dorp. Tante had zelf 4 kleine hondjes. Bij het diner
mocht het ree -zonder hoorns- even binnen komen
voor het plezier van de gasten.’
Verder schrijft hij dat ‘deze goede menschen niet tevreden waren met hun bezitting - ik geloof tante meer
dan oom, en zij bracht het geld aan. Zoo kocht hij in
1852 Watermeerwijk, een stuk berg met veel geboomte Ruimzicht gedoopt, de Engelenburg en de Flierenberg en tenslotte ook de Duivelsberg. Maar daar was

veel te werken voordat dat in cultuur was gebracht!
Er kwam een flinke boerderij met veel beesten om
mest te maken’. Ook verwierf hij op een veiling twee
domeinkwekerijen in het Nederrijkswald, namelijk de
Kortgebietste Hof en de Holtdeurnse Hof.
Dit waren twee van de drie domeinkwekerijen in het
Reichswald. *13
In de veilingboekjes stonden de boomsoorten, die hier
gekweekt werden, vermeld: op de Kortgebietste Hof
bijvoorbeeld, stonden eiken, beuken, lerchen (lariksen), berken, populieren, heesters, gezaaide eikels,
beuken en kastanjes. *14 Wellicht komen de bomen op
Schengen van deze kwekerijen.
Volgens van der Brugghen ‘werden de aankopen al te
bezwarend en moest alles verkocht worden’. In 1869
werd Kalorama verkocht en leefde het echtpaar ‘als
oude menschen’ tijdelijk in het huis dat later pension
Walburg is gaan heten. De notarispraktijk van Kees
ging over in handen van zijn neef Franc van der Goes.
‘Omdat men hem toch altijd graag had mogen lijden
is oom Kees zoodra daartoe opening kwam (in 1872),
burgemeester van Ubbergen-Beek geworden’. Hij was
toen al 67 jaar. In juni 1874 vestigde hij zich in villa
Westerbeek in Beek waar ook zijn voorganger, Frans
Dommer van Poldersveld, als burgemeester had
gewoond.
Omdat hij nog de erfpacht bezat van het terrein aan
de Oude Holleweg bedacht hij een plan om een huis
op deze grond te bouwen zonder eigen geld. Hij droeg
in augustus 1874 de erfpacht van de percelen 292,
293, 294 over aan een belegger, Mej. J.P. Cramer uit
Nijmegen. Hij verkocht aan haar het bouwlandje 295,
liet haar het huis bouwen en huurde vervolgens het
geheel van haar terug.
In de verkoopakte werd Mej. Cramer vertegenwoordigd door Johannes Michielsen, meester timmerman
en aannemer uit Nijmegen. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij het huis heeft gebouwd. Met de bouw van
het huis is in 1874 direct begonnen, nadat ‘de grond
bestemd om te worden bebouwd was ontdaan van de
daarop gewassen vruchten’. *15
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Notariële acte 1874, W. Böthlingk, Nijmegen

*16

bevolkingsregister en adresboeken gemeente Ubbergen,
Notariële akte 1891, W. Böthlingk, Nijmegen

Na er 17 jaar gewoond te hebben verhuist de weduwnaar van der Goes in 1891 naar Beek waar hij in 1892
overlijdt.
Mej. Cramer verwerft in 1891 het volle eigendom van
huis en park en gaat er zelf wonen. *16
In oktober 1919 koopt het echtpaar Hendrik van der
Goes-Gerlings het landgoed van Mej. Cramer. In
1920 verbouwen zij het huis (keuken en serre), zoals
vermeld staat op een gevelsteen, en in 1928 wordt er
een garage gebouwd, gedeeltelijk op de plaats van het
oude boerderijtje. In 1943 wordt met een grensregeling
het terrein met ca. 0,28 ha vergroot.

Gevelsteen in de zuid-westgevel aangebracht door Hendrik
van der Goes.
Gebouwd: Sept.1874
Verbouwd: April-September 1920
H.v.d.G.
E.v.d.G.-G.
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Hendrik van der Goes

Hendrik en Emilie van der Goes-Gerlings, Menton,
Frankrijk, 1921.

Hendrik (Hein) van der Goes (1875-1952) kwam uit
een gezin van 12 kinderen. Hij was een zoon van
Franc Willem (1834-1910), die het notariaat van zijn
oom Kees had overgenomen. Hein trouwde met Emilie
Jeanne Hélène Gerlings, voor de familie tante Miep.
Zij hadden geen kinderen.
Op jonge leeftijd vestigde hij zich als advocaat en
procureur en als notaris te Soerabaya in Nederlands
Indië. Hij was daar tevens lid van de Raad van Justitie.
Zijn voornaamste cliënten waren Chinezen die tabaksplantages met enorme tabaksschuren bezaten. Die
schuren brandden op gezette tijden af. De bevolking
werd blijkbaar al meer protestbewust, aldus Marinus
van der Goes van Naters, neef van Hein van der
Goes. Dat gaf processen met een aanzienlijk financieel
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belang en oom Hein wist op basis van no cure no paydienstverlening een klein kapitaal op te bouwen. Hein
van der Goes kwam in 1913 - 38 jaar oud - rijk terug
uit Indië. Hij woonde aanvankelijk aan de
Sophiaweg 25 in Nijmegen. In 1919 kocht hij ’t Huys
te Schengen.
In zijn boekje ‘Herenleed’ beschrijft Verstappen Hein
van der Goes als volgt: In Berg en Dal stond Hein
van der Goes niet direct bekend als een vriendelijke
en gulle man. De adellijke van der Goes was een
aristocraat, voor hem waren eer en reputatie erg
belangrijk, het familiewapen trof men overal in huis
aan. Een nors uitziende hond en een lange staf met
een zilveren knop begeleidden hem door het leven. Als
hij wandelde had hij de gewoonte om binnensmonds
onverstaanbare dingen te mompelen. Hij stelde hoge
eisen aan zijn personeel. Als er iets in het grind lag
dat er niet thuis hoorde, placht hij het betreffende
object in het grind te markeren door met zijn stok er
een cirkel omheen te trekken. Als zijn tuinman Willem
Loosbroek het object de dag erna niet verwijderd had,
dan zwaaide er wat! Vast staat dat van der Goes een
hond had, die op enig moment een pauw van buurman
van der Stolk heeft doodgebeten, hetgeen ongetwijfeld heeft bijgedragen tot de animositeit tussen beide
heerschappen. De jarenlange ruzie mondde uit in de
bouw door van der Stolk van (een niet aangesloten)
watertoren precies in het uitzicht van van der Goes
over de Ooypolder. *17
Het ‘Watertoren arrest’
Langs de noordwest grens van ’t Huys te
Schengen liep op het huidige grondgebied van de
Heerlijkheid Beek een voetpad dat mede toegang gaf
aan het terrein van villa Hooghorst.
Van der Goes had in 1921 dit pad, samen met 2 ha
bos van baron van Randwijck gehuurd om te voorkomen dat kwajongens en minnende paartjes het gebied
in het donker onveilig konden maken. Het nog steeds
bestaande pad werd het Vrijerspaadje genoemd.
Hij trok het gebied bij de tuin en liet een poortje met
slot maken bij de ingang aan de Oude Holleweg ter
hoogte van het huidige uitkijkpunt. Hoewel van Stolk,
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Verstappen, 2004, p. 19-20

de eigenaar van Hooghorst niet mee wilde betalen aan
de huur en afrastering, mochten hij en zijn dienstpersoneel wel gebruik blijven maken van het pad. Vanuit
Berg en Dal was dit een gemakkelijker en kortere
toegang naar zijn huis dan de oprijlaan vanaf de Oude
Holleweg.
Over het gebruik van dit pad ontstond in 1927 ruzie
tussen deze buren waarbij ook een rol speelde dat van
Stolk weigerde de bomen te snoeien die gaandeweg
het uitzicht in noordoostelijke richting belemmerden.
Ook het huwelijk van van Stolk, kort na het overlijden
van mevrouw van Stolk in 1931 met een dame van
‘twijfelachtige komaf’ versterkte de onenigheid tussen
beide heren.
Het dispuut liep uit de hand toen van Stolk hoge palen
met lappen in het uitzicht van van der Goes neerzette.
Na een gerechtelijke uitspraak werden deze in 1933
vervangen door een 15 meter hoge Amerikaanse
windmolen, precies in het uitzicht over de Ooypolder.
Deze molen met waterpomp kwam van villa Diana
in Ubbergen. Na jaren procederen moest van Stolk,
na de finale uitspraak van de Hoge Raad in 1937, de
toren afbreken. Dit arrest over misbruik van bevoegdheid staat bekend als het ‘Watertoren arrest’. *18
Beukenhaag langs het pad

De plaats van de watertoren en het Vrijerspaadje zijn
te zien op het kaartje van Fase 2 op p. 29.
Oorspronkelijke funderingen 40x40 cm.

Na de afbraak dreigde het steile pad langs de moestuin van villa Hooghorst te verzakken. Daarom werden
ter versteviging de betonnen fundamentpalen niet
afgevoerd maar gebruikt als grondkering. De dwarsbalken, zoals die op de foto te zien zijn, werden er
van afgehakt. De rij van vier werd aangevuld met
drie nieuw gestorte palen met een kleinere omvang.
Eén van deze palen is uitgevoerd als hoekpaal. De
functie van de zevende paal die vrij in het veld staat, is
onduidelijk. Het is in ieder geval, zoals tot nu toe wordt
verondersteld, geen onderdeel van de oorspronkelijke
windmolenconstructie. Gezien het ijzeren hoekprofiel
op de bovenkant zijn deze nieuwere palen waarschijnlijk bedoeld om een hek te dragen.
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Later geplaatste palen

Opstelling van de betonnen palen van de vroegere watertoren in de moestuin van Hooghorst in 2009.

Na het arrest van de Hoge Raad en de afbraak van
de watertoren, verhuisde van Stolk naar een andere
woning. Hij overleed een jaar later. Van der Goes
kocht Hooghorst in 1938 en liet in een erfdienstbaarheid vastleggen dat het ‘schone uitzicht nimmer meer
verstoord mocht worden, nog door bouwsels, nog door
beplantingen van welke aard ook’. In de oprijlaan naar
Hooghorst zijn dan ook de kastanjebomen, die in het
uitzicht richting Montfertland stonden, door van der
Goes gerooid.
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De naam ’t Huys te Schengen

Stichting Het Geldersch Landschap

Tot nu toe werd in de literatuur aangenomen dat Kees
van der Goes als eerste bewoner van het huis ook de
naamgever is. Dit is echter onjuist.
Toen Hendrik van der Goes in 1913 als 38-jarige rijk
uit Indië terugkwam, is hij met zijn vrouw gaan wonen
in huize Heideheuvel, Sophiaweg 25 in Nijmegen.
Deze villa is gelegen tegenover het huis De Westerhelling. Omdat hij van plan was een eigen huis te
bouwen, kocht hij in maart 1917 een stuk bouwgrond
van jhr. J. Dommer van Polderveldt, gelegen tussen
de weg door het Hengstdal en de Berkenlaan. Tegenwoordig ligt hier o.a. de manege van de Maartenskliniek. In de koopakte liet hij vastleggen dat dit perceel voor het vervolg als plaatselijke aanduiding
de naam ’t Huys te Schengen kreeg.
Hendrik besloot toch niet zelf te bouwen en kocht in
oktober 1919 van Mej. Cramer het landhuis den
Heyberg dat hij omdoopte in ’t Huys te Schengen.
De nieuwe naam is afgeleid van De Schenge, een
voormalige zeearm die vroeger het eiland Wolphaartsdijk van Zuid-Beveland scheidde. De zeearm is nu
grotendeels ingepolderd en ligt tussen het Veerse
Meer en Goes. Rond 1200 werd daar bij het dorp
’s Heer Arendskerke een kasteel gebouwd met de
naam Huys te Schenge (zonder -n). Op de plaats van
de ruïne staat nu een Regionaal Opleidings Centrum.
Dit is het gebied waar de familie van der Goes oorspronkelijk vandaan kwam. In de negentiende eeuw
vestigden zij zich in Nijmegen en omgeving.

In 1955 schonk mevrouw Emilie van der GoesGerlings, douairière van de heer Jonkheer
Mr. Hendrik van der Goes aan Geldersch Landschap
‘de buitenplaats ’t Huys te Schengen, staande en
gelegen aan de Oude Holleweg 10 te Berg en Dal, gemeente Ubbergen, bestaande uit huis, schuur, bos en
park, kadastraal bekend gemeente Ubbergen, sectie
B, nummer 1999, groot één hectare, negen en dertig
are en tachtig centiare.’
Bovendien schonk zij het huis de Hooghorst.
De beide landgoederen werden toegevoegd aan de
Heerlijkheid Beek.
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In de schenkingsakte is bepaald:
‘a. Eerstgenoemde comparante zag gaarne, dat de
geschonken buitenplaatsen in hun geheel in stand
gehouden zouden worden, zoals dat gedurende het
leven van haar echtgenoot is geschied.
b. Zij verzoekt daarom zo weinig mogelijk veran-deringen aan te brengen in de beplanting, de bestaande
paden te handhaven en het aanleggen van nieuwe paden zoveel mogelijk te vermijden, aan de behuizingen
een waardige bestemming te geven en deze zodanig
te gebruiken, dat liefde voor de natuur wordt gekweekt
en de bezoeker van ﬂora en fauna zal kunnen genieten, zodat het doel der Stichting zo goed mogelijk zal
kunnen worden nagestreefd.’ *19

Archief Geldersch Landschap, schenkingsakte 1955

Tot aan haar dood in 1958 bleef mevrouw van der
Goes in het huis wonen, samen met haar huisknecht
de heer R.J. van der Werf. *20
Vanaf 1959 wordt ’t Huys te Schengen verhuurd aan
de heer en mevrouw H.B. Benraad-Braat uit Nijmegen.
Een van de huurvoorwaarden was dat de bestaande
boom- en heesterbeplanting niet zonder schriftelijke
toestemming mocht worden veranderd of toegevoegd.
Begunstigers moesten worden toegelaten buiten 15
meter rond het huis. (archief GL1959-1990)
Vanaf 1990 wordt de huur overgedragen aan de heer
en mevrouw H.B. Benraad-van Rens. In 2007 wordt
het huis aan hen verkocht en een deel van de grond
wordt in erfpacht aan hen uitgegeven.
Uit de akte 2-7-2007, art. 14: ‘Van erfpachter wordt
verwacht dat hij of zij de wens heeft het registergoed in
harmonie met de omgeving en met respect voor landschap, natuur en cultuur in de lijn met de doelstelling
van de verkoper blijft bestemmen.’ *21

Emilie van der Goes-Gerlings.
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Notarisakten: C van der Goes 1864; W. van Elsenbroek 1866;
W. Bötlingk 1874 en 1891; W. van Wayenburg 1917 en 1919;
A. Sernee 1955; Jansen 2007: in Regionaal Archief Nijmegen en 		
Gelders Archief Arnhem
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