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                                                Financieel Jaaroverzicht 
Buurt Ede-Veldhuizen                                                                            Bijlage 2 

Betreft : Jaaroverzicht van 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015  
 

Rabo Rekening Courant(RRC) (1420.41.807) 

Ontvangsten: 

01-09-2014 Saldo RRC 1420.41.807    €     61,21 

18-09-2014 Restitutie salarissen         40,00 

28-10-2014 Overboeking van RBSR 3177.577.676     250,00 

22-12-2014 Jachtrecht 2014 G. van de Zandschulp        26,00 

11-03-2015 Overboeking van RBSR 3177.577.676     150,00 

10-04-2015 Opbrengst houtverkoop 2015    2880,01 

      Totaal  € 3407,22 

Uitgaven: 

10-09-2014 Boekenbon Paard van Troje tbv lezing Buurtspaak      25,00 

18-09-2014 Salarissen           40,00 

01-10-2014 Kosten RRC (1/7/14-30/09/14)          2,21 

29-10-2014 Premie Interpolis WA-verzekering      121,00 

10-11-2014 Jubileumcadeau VOE 90 jaar (via G. Broere)      19,60 

11-11-2014 Kosten Buurtspraak 2014 aan Stichting Kernhem    125,00 

01-01-2015 Kosten RRC (1/10/14-31/12/14)            3,57 

11-03-2015 Reiskosten NS (G. Broere)        15,40 

24-04-2015 St. Vrienden Edese Schaapskudden, Donatie 2015    150,00 

01-04-2015 Kosten RRC (1/1/15-31/3/15)          2,52 

07-05-2015 Overboeking houtgeld naar RBSR 3177.577.676  2880,00 

29-06-2015 Waterschapslasten 2014 aan GBLT Zwolle         5,35 

01-07-2015 Kosten RRC (1/4/15-30/6/15)          2,67 

31-08-2015 Saldo RRC 1420.41.807         14,90 

      Totaal  € 3407,22 

 

 

RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (3177.577.676) 

Ontvangsten: 

01-09-2014 Saldo RBSR 3177.577.676   € 5823,99 

01-01-2015 Rente (01/01/14-31/12/14)        52,54 

07-05-2015 Overboeking houtgeld van RRC 1420.41.807  2880,00 

     Totaal  € 8756,53 

Uitgaven: 

28-10-2014 Overboeking naar RRC 1420.41.807     250,00 

11-03-2015 Overboeking naar RRC 1420.41.807     150,00 

31-08-2015 Saldo RBSR 3177.577.676    8356,53 

      Totaal  € 8756,53 

 

 

RaboBedrijfsSpaarRekening(RBSR) (3663.406.636) t.b.v. Buurtvereniging Klaphek 

Ontvangsten: 

01-09-2014 Saldo RBSR 3663.406.636   € 5537,50 

01-01-2015 Rente 01/01/14-31/12/14         26,64 

     Totaal  € 5564,14 

Uitgaven: 

31-08-2015 Saldo RBSR 3663.406.636    5564,14  zie N.B.1 

      Totaal  € 5564,14 

 

N.B.1  Het saldo van RBSR 3663.406.636 is géén bezit van de Buurt Ede-Veldhuizen; vooralsnog is het saldo van de 

Buurtvereniging Klaphek. Als de Buurtvereniging Klaphek niet tot een doorstart komt, vervalt het saldo volgens  overeenkomst 

d.d. 15-04-2014, gedeponeerd bij notariskantoor Posthuma en Schutte op 15-05-2014, per 29 juni 2017  

aan de Buurt Ede-Veldhuizen. 
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Bezit van de Buurt Ede-Veldhuizen op 31-08-2015 

Perceel bos, kadastraal Ede sectie A nr.487 (2 ha 59 a 64 ca)             PM 

Buurtboeken in Gemeentearchief Ede            PM 

Saldo Rabo Rekening Courant (1420.41.807)   €     14,90 

Saldo RaboBedrijfsSpaarRekening (3177.577.676)    8356,53 

      Totaal  € 8371,43 

 

 

Overzicht saldo van de laatste 5 jaar: 

per 31-08-2011     6661,33 

per 31-08-2012     6352,61 + 2500,00 = 8852,61 (incl. 2500,00 Rabo doelsubsidie) 

per 31-08-2013     6142,28 + 2500,00 = 8642,28 (incl. 2500,00 Rabo doelsubsidie) 

per 31-08-2014     5885,20 

per 31-08-2015     8371,43 

 

 

Ede 17 september 2015 

 

Roel Cirkel 

Administrerend 
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                                             Jaarverslag 
Buurt Ede-Veldhuizen  2014-2015                                                        Bijlage 1 
 

Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede-Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van het 
Buurtbestuur. Het Buurtjaar 2014-2015 telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast 6 reguliere 
bestuursvergaderingen, nog 98 andere activiteiten.  

 
Dit afgelopen Buurtjaar heeft het bestuur weer veel activiteiten ontplooid om met name de 

betrokkenheid van de Buurt van vroeger te verbinden met het Ede van NU om daarmee het vorig jaar 

door mij uitgesproken thema “De Buurt op weg naar de toekomst” invulling te geven. 

 
Een belangrijk aantal van de activiteiten was ook dit jaar weer het netwerken om het verhaal van de 
Buurt en haar cultuurhistorische achtergrond onder de aandacht te brengen. Op uitnodiging werden 
presentaties, ontvangsten en openingen van exposities en tentoonstellingen bijgewoond. Lezingen 
werden verzorgt voor de stadgidsen Ede en Vrouwen van Nu afd. Bennekom/Ede.  

 
Tijdens de Herfstproeverij van de Zeeheldenbuurt werd door het Buurtbestuur 
deelgenomen met zelfgemaakte pompoensoep en notentaart en werden de 
activiteiten van de Buurtschap Doesburger Eng bezocht. Ook de samenwerking 
met partijen als het Historisch Museum, de Vereniging Oud Ede en het Gemeente 
archief werd actief onderhouden 

 
In het radio programma van Omroep Gelderland “En wagen vol verhalen” kregen wij de 
kans om iets over de Buurtspraak te vertellen. Bij de Lokale Omroep Ede in het kunst en 
cultuurprogramma StudioC werd een toelichting gegeven over de Buurt en Buurtspraak. 
Voor TV-Vlaanderen werd op verzoek van VisitVeluwe meegewerkt aan het toeristische 
programma “Pottenkijkers” dat opnamen maakte rondom de Eder- en Ginkelse heide.  

 
Inzake onze contacten met de Stichting Edese Schaapskudde 
werden, naast de kerstbijeenkomst, ook de 
adoptiebijeenkomst met de overdracht van de oorkonde van 
ons 2e adoptie lam “Unico de 2e” bezocht. Ook namen wij 
deel aan de traditionele scheerdersmaaltijd in de kooi na 
afloop van het scheerdersfeest. Tijdens dit feest stonden wij 
op de “scheerdersmarkt” met een voorlichtingskraam over het 
Vluchtoord Ede. 
 

 
 
 
Veel aandacht is dit jaar gegaan naar de 
deelname in het comité Vluchtoord Ede 
dat de herdenking organiseert van het feit 
dat in 2015 100 jaar geleden was dat ruim 
5000 Belgische vluchtelingen hun 
toevluchtoord vonden op de Eder heide.  
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In het voorjaar werd een buitenexpositie gehouden van foto’s over het 
Vluchtoord op het terrein naast de gemeentehuis. In het Historisch Museum 
werd een “verhalenmiddag” gehouden waar mensen hun herinneringen aan 
die tijd konden komen vertellen en is in het museum de tentoonstelling 
“Belgen op de hei” georganiseerd.  
 
Op het Scheerdersfeest op 13 juni 2015 bij 
de schaapskooi op de Ginkelse Heide werd 

door het comité deelgenomen met een informatie kraam over het 
Vluchtoord. Deze kraam werd door de Buurt bemand. Naast vele 
geïnteresseerden brachten ook de heidehoogheden in gezelschap van de 
voorzitter van de Edese Schaapskudden een bezoek aan de kraam. 
 
Op 17 september is de opening van een tijdelijke expositie over het 
Vluchtoord ingericht in de schaapskooi op de Eder heide en vindt een herdenking plaats bij het 
Belgenmonument in aanwezigheid van o.a. een lid van de ambassaderaad van België en de burgemeesters 
van Ede, Uden en Nunspeet. Website www.vluchtoord-ede.nl, daarover volgend jaar meer. 
  
Naar aanleiding van berichtgeving in EdeStad over het 
idee om een trouwpaviljoen annex ontvangstruimte te 
realiseren in het stadspark bij het gemeentehuis hebben 
wij richting de initiatiefnemers stappen gezet. 
 

Hierbij hebben wij vooral gewezen op het servituut op 

de Paasberg uit 1926 dat het bouwen van huizen en het 

planten van opgaand geboomte verbiedt om het uitzicht 

vanaf de Paasberg op het dorp, gezien vanaf de VVV-

bank te behouden. Eventuele verdere ontwikkelingen 

wachten wij af. 

 

Samen met oud Edenaar André Hartgers ontdekten wij dat de in 

de omgeving van ons Buurtbos gelegen “Hunneberg” op de kaart 

van het Doesburgermolenpad  maar ook op de “Cultuur 

Historische Waardekaart” en “Ede op de Kaart” werd aangeduid 

als de “Hullenberg” die in Bennekom ligt. Na overleg met de 

afd. archeologie van de Gemeente bleek de onderliggende fout 

bij het Kadaster te liggen waar wij met het overleggen van oude 

kaarten en de kadasteratlas van 1832 een correctie hebben 

voorgesteld.  

 

Het Kadaster heeft bevestigd dat de wijziging in een nieuwe release verwerkt zal worden waarna ook de  

onderliggende kaarten van de gemeente worden aangepast. De St. Landschapsbeheer Gelderland 

verantwoordelijk voor klompenpaden heeft de correctie inmiddels ook al doorgevoerd. 

http://www.klompenpaden.nl/alle-klompenpaden/gelderland/374-doesburgermolenpad.html 

 

Het erfgoedproject “Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin”, als onderdeel van het project 
“Living artifacts of the Veluwe” geïnitieerd door de afd. ruimtelijk ordening van de gemeente heeft 
afgelopen jaar meer vorm gekregen. Onze deelname hierin blijft voornamelijk beperkt tot het bewaken 
van de historische achtergronden van het Buurtbezit waarop de kazerneterreinen werden gerealiseerd. 
Straks hoort u hier meer over. Op de website www.edekazerne.wordpress.com  vind u meer informatie 
over dit project. 
 
 
 

http://www.vluchtoord-ede.nl/
http://www.klompenpaden.nl/alle-klompenpaden/gelderland/374-doesburgermolenpad.html
http://www.edekazerne.wordpress.com/
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Als buurtbestuur zijn wij dit jaar aangeschoven bij het overleg inzake de 
leerlijn Erfgoededucatie gericht op het primair onderwijs geïnitieerd vanuit 
CultuurPunt. Met onze deelname aan dit overleg proberen wij om het 
verhaal en de geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen op enige wijze in 
het educatietraject verankerd te krijgen. Speciaal voor dit onderwerp heeft 
Buurtmeester Hetty ten Klooster deelgenomen aan een training “Erfgoed in 
de klas”. http://www.cultura-ede.nl/scholen  

 
Binnen het project mEdemaken hebben wij intensief 
deelgenomen aan het traject Cultuur, om in het 
totaalplan van de Gemeente Ede met voorstellen te 
komen ruim één miljoen te bezuinigen op dit 
onderdeel. Als uitgangspunt voor mEdemaken was het 
de samenleving die met voorstellen kon komen.  
In het overleg Cultuur waren het toch met name de 
instellingen die zich op het culturele vlak bezighouden 
die bij de overlegsessies aanwezig waren. Onder 
onderstaande link vind u meer informatie en ook de 
eindrapportage “Cultuur”. 
https://www.ede.nl/gemeente/mede-maken/ 
 

 
Ook dit jaar maakte de Buurt deel uit van het comité voor de 
organisatie van de Natuuropschoondagen voor de Edese 
schooljeugd. Hierbij werd door kinderen uit de 5e en 6e klassen 
van het basisonderwijs op 9 en 10 oktober 2014 één dag 
gewerkt op de Ederheide om deze te ontdoen van ongewenste 
opslag. Als herinnering aan hun deelname hebben wij een 
oorkonde ontwikkeld voor de deelnemers. Ook regelden wij dit 
jaar weer de sponsoring de drankjes via FrieslandCampina 

Riedel. 
 
Medio 2015 is het overleg Erfgoedcentrum van start gegaan. Ook hierin zijn wij deelnemer. Het 
Historisch Museum Ede en de Vereniging Oud Ede hebben het initiatief genomen, mede gezien het feit 
dat het HME per 1 januari 2016, het huidige pand zal moeten verlaten, om te komen tot een 
Erfgoedcentrum waar zoveel mogelijk erfgoedorganisaties uit de gemeente Ede kunnen gaan 
samenwerken. Het Gelders Erfgoed is gevraagd een eerste opzet voor een beleidsplan te maken. Doel 
hiervan is te onderzoeken wat er nodig en haalbaar is voor een Erfgoedcentrum in Ede, waarbij in eerste 
instantie een vestiging in Cultura wordt voorgesteld. Het doel van het Erfgoedcentrum is het zijn van een 
kenniscentrum, ontmoetingsplaats, verzorgen van cultuureducatie en exposities, presentaties en 
activiteiten op uiteenlopende locaties. 
Op dit moment volgen wij de besprekingen met als uitgangspunt te kijken of er voor ons als Buurt 
voordeel te behalen is door de mogelijkheid om het verhaal en de historie van de Buurt via een 
Erfgoedcentrum onder een breder publiek onder de aandacht te brengen.  

 
 
 
 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

http://www.cultura-ede.nl/scholen
https://www.ede.nl/gemeente/mede-maken/
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                                        Verslag Buurtspraak 2015:  

Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 17 september 2015                        Bijlage 3 

                        

Verslag van de stand zaken inz. het Buurtbos door Buurtscheuter  
Benny van Dasselaar  

Geacht Buurtbestuur en geërfden,  
 

Na de vorige buurtspraak is er veel werk in het Buurtbos verzet, waarvan ik hierbij verslag zal 
doen op basis van de centrale thema’s, te weten: 

1. Onderhoud / instandhouding van het bos en de financiën 

2. Toezicht / vuilstort / handhaving 

3. Jacht 

 
Onderhoud en instandhouding 
Tijdens de buurtspraak vorig jaar heb ik gemeld dat ik aan het eind van de zomer 2014 een 
blesronde gedaan heb in het naaldhout, in totaal zijn toen 97 naaldbomen geblest. In januari 
2015 is het gebleste hout op stam verkocht aan Rondhout Handelsmaatschappij Speciaal Int. 
B.V. uit Hierden tegen een prijs van € 32,50 / m³ op stam. Voor de uitvoering van de houtoogst 
is in het kader van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer een flora en fauna inventarisatie 
uitgevoerd door Otte Groen Advies, waarmee is voldaan aan de eisen van de Flora en Faunawet.  
 
Op 12 januari 2015 om 6.00 uur in de morgen is de houtprocessor gestart met de houtoogst en in 
anderhalve dag is er bijna 84 m³ naaldhout geveld en in sortimenten gezaagd. Daarna is het 
gezaagde hout door een forwarder uitgereden en op stapels langs de Woutersweg gezet, 
vanwaar het successievelijk is afgevoerd naar de houtverwerkende industrie. Eind februari 2015 
was al het geoogste hout afgevoerd.  
 
Naast het naaldhout is circa 10 m³ Amerikaanse eik als brandhout verkocht aan de voormalige 
Buurtscheuter, de heer Folsche; hij heeft dit samen met zijn zoon geveld en afgevoerd.  
Het netto resultaat (houtopbrengst minus kosten voor flora en fauna inventarisatie) van de 
uitgevoerde dunning bedraagt € 2.880,00. 
 
Vanuit de doelstelling van het Buurtbestuur om de geërfden meer te betrekken bij de buurt en 
meer affiniteit te laten krijgen met het Buurtbos is een verdeling gemaakt tussen een naaldhout 
dunning en een loofhout dunning.  
 

De dunning van het loofhout staat voor dit najaar gepland, bij voldoende belangstelling bestaat 
er voor de geërfden de mogelijkheid om maximaal 2 stapelmeter (= circa 1,5 vast m³) loofhout 
te kopen. De bomen in het buurtbus worden professioneel gezaagd en afgekort op 1 meter, de 
koper dient zijn hout dan zelf verder te verwerken tot brandhout dat bij hem in de kachel of 
openhaard past. De koopprijs bedraagt € 75,00 per partij van 2 stapelmeter. 
 

Na deze Buurtspraak kunt u zich tot uiterlijk 1 oktober 2015 bij per mail* als belangstellende 
aanmelden. (*buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com) Natuurlijk kunt u zich ook direct na 
afloop van deze bijeenkomst bij mij opgeven. Er dient wel rekening gehouden te worden met 
het feit dat de voorraad niet onuitputtelijk is; er zal maximaal 40 tot-50 m³ loofhout geoogst 
worden. Het hout zal worden toegewezen op basis van het principe “wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt”.  
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Na de dunning is er de komende jaren voldoende ruimte om de groei van de bestaande opstand 
te bevorderen en komt er voldoende licht op de bodem voor de ontwikkeling van natuurlijke 
verjonging. Wel dient ten behoeve van de natuurlijke verjonging de groei van de Prunus serotina 
(=Amerikaanse vogelkers) binnen de perken gehouden te worden.  
Wellicht zijn er geërfden, die als vrijwilliger de handen de mouwen willen steken om hier in het 
groeiseizoen 2016 een project van te maken. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij mij of via 
de mail van het Buurtbestuur.  
 

Toezicht / vuilstort / handhaving 
Het informatiebord aan de Barteweg was in februari vernield, het bord lag los in het bos. 
In overleg met de gemeente is een andere omlijsting geplaatst en heb ik het bord 
teruggeplaatst. Een zogenaamd “openstellingsbord” met daarop de regels wat wel en niet is 
toegestaan, staat aan het begin van het Larikslaantje bij de Woutersweg en de Barteweg.  

Voor de handhaving wordt samenwerking gezocht met de BOA’s die al in het gebied actief zijn. 
Om als BOA op te kunnen treden op eigendom van een niet-werkgever blijkt juridisch lastig, er 
dient namelijk een gezagsverhouding te zijn. Ik heb deze kwestie inmiddels aangekaart bij de 
Federatie Particulier Grondbezit, die deze kwestie namens meerdere particuliere eigenaren van 
bos- en natuurgebied landelijk aankaart. Zoals ook in het nieuws was de afgelopen tijd wordt de 
roep voor de terugkeer van de veldpolitie steeds sterker vanuit het veld.  

Tijdens mijn bezoeken aan het Buurtbos heb ik geen nieuwe vuilstorten geconstateerd, wel zijn 
er nog restanten van vuilstorten, met name tuinafval, uit het verleden.  
 

Jacht 
Het jachtgenot in het Buurtbos is voor een nieuwe periode van 6 jaar, ingaande 1 april 2015 en 
eindigende 31 maart 2021, verhuurd aan de heren Van de Zandschulp en Sauer voor een 
huurprijs van € 25,00 per jaar. In december 2014 heb k een overleg gehad met de heer Van de 
Zandschulp inzake het wildbeheer en toezicht in het Buurtbos.  
 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het gevoerde beheer in het 
afgelopen jaar en ben gaarne bereid eventuele vragen te beantwoorden of onderdelen nader 
toe te lichten.  

 

Buurtscheuter 
Benny van Dasselaar. 
Telefoon 0318 – 616772 
Mobiel 06-22470547 
Mail: benny@dasselaaeradvies.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:benny@dasselaaeradvies.nl
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                                    Toelichting Buurtspraak 2015:  

Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 17 september 2015                       Bijlage 4 

                          

Toelichting Charlotte Peen, archeoloog Gemeente Ede inzake 
“Verzoek wildwalplatform Lunteren-Wageningen” 
 

De wildwal van Lunteren tot en met Wageningen diende eeuwenlang (o.a.) om akkers tegen het wild te 
beschermen. Het was een markant element in het landschap dat in gezamenlijk overleg tussen Edese en 
Wageningse buurten werd beheerd. In de loop der tijd zijn grote delen van deze langste wildwal van 
Nederland verdwenen. De delen die nog resteren, liggen grotendeels verscholen in bossen en tuinen van 
particuliere eigenaren.  
 
Enkele jaren geleden is een overlegplatform wildwal ingericht, waarin terreineigenaren, lokale 
(historische) verenigingen en andere belanghebbenden zijn verenigd. De belangrijkste wens van 
betrokken partijen is onderling kennis over de wildwal uit te wisselen en het beheer van de wildwal af te 
stemmen, zodat restanten van de wildwal behouden blijven voor toekomstige generaties en zodat de 
wildwal weer als één element herkenbaar wordt. Ook wil het platform bekendheid genereren en het 
verhaal van de wildwal delen met een breed publiek. 
 
De bijeenkomsten van het wildwalplatform werden op verzoek jarenlang door de gemeente Ede 
georganiseerd. Sinds de gemeente vanaf januari 2014 de organisatie niet meer ter hand neemt, komen 
partijen niet meer bijeen. Dit is op den duur een onwenselijke situatie, met name ten aanzien van 
structurele afspraken ten aanzien van het wildwalbeheer.  
 
Het platform zoekt nu naar een laagdrempelig alternatief voor de platformbijeenkomsten. Een informele 
netwerkbijeenkomst op een vast moment in het jaar, zodat de platformfunctie duurzaam verankerd 
wordt en er geen onnodig zware vergadercultuur ontstaat. Gemeente Ede heeft de buurt Ede-Veldhuizen 
benaderd met de vraag of de buurt een rol wil spelen in de zoektocht naar een alternatief.  
 
Vanuit historisch oogpunt is de buurt Ede-Veldhuizen immers nauw betrokken bij het beheer van de 
wildwal en heeft over de wildwal dikwijls overleg gevoerd met naburige eigenaren. De jaarlijkse 
buurtspraak wordt gehouden op een vast en gunstig moment, ná de zomer en het broedseizoen, vóórdat 
het beheerwerk in het natuurgebied van start gaat.  
 
Het voorstel aan de geërfden van de buurt Ede-Veldhuizen is de wildwal als onderwerp op de buurtspraak 
te laten terugkeren en alle eigenaren van de wildwal, van Lunteren tot in Wageningen, voor de 
buurtspraak uit te nodigen. De wildwal niet als vast agendapunt op de formele bestuursvergadering, 
maar als hoofdonderwerp van een middagbijeenkomst aansluitend aan de buurtspraak op dezelfde 
locatie, bijv. tussen 13 en 15 uur.   

 

Charlotte Peen 
Archeoloog Gemeente Ede 
15-09-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht bijlagen Buurtspraak 17-09-2015       
 

                                     Toelichting Buurtspraak 2015:  
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Toelichting Charlotte Peen, archeoloog Gemeente Ede inzake 
‘Kazerne Ede: Een afscheid en een nieuw begin’  
 
In 2014 is een groep Edese erfgoedinstellingen onder leiding van de gemeente en met hulp van een 
provinciale subsidie gestart met een bijzonder erfgoedproject getiteld ‘Kazerne Ede: Een afscheid en een 
nieuw begin’.  
 
Het project is een voortvloeisel van bouwbiografisch onderzoek op de kazernes. Bij dit onderzoek zijn 
vergeten objecten verzameld die na het vertrek van Defensie in gebouwen waren achtergebleven. Het 
onderzoek leverde allerlei voorwerpen en persoonlijke verhalen op. In het project ‘Kazerne Ede’ worden 
deze verhalen aangevuld en cross mediaal gepresenteerd via onder andere een website, een app en een 
expositie met catalogus. In het project worden collecties van Historisch Museum Ede, Vereniging Oud Ede, 
Platform Militaire Historie Ede en gemeentearchief betrokken. Ook de resultaten van recent op de 
kazernes uitgevoerd archeologisch onderzoek worden aan het project toegevoegd.  
 
De bedoeling van het project is dat mensen hun verhalen over de kazernes ophalen, met elkaar delen en 
vastleggen. Dit is een dynamisch proces tussen mensen met verschillende achtergronden, van burger tot 
beroepsmilitair. Van belang is dat de kazernegeschiedenis gaat herleven en dat oude verhalen bewaard 
blijven voor het nageslacht.  
 
Edenaren zijn druk bezig nieuwe verhalen over het kazerneleven op te sporen. Heeft u als geërfde een 
mooi verhaal dat te maken heeft met de kazernes? Deel het met ons! Het maakt niet uit waar het precies 
over gaat. Wat in uw ogen alledaags was, kan in de toekomst voor anderen bijzonder zijn.  
 
U kunt een bijdrage leveren aan het project via de projectwebsite https://edekazerne.wordpress.com/  
of u kunt in contact komen met anderen via de facebook pagina https://www.facebook.com/edekazerne. 
U vindt hier ook de resultaten en ontwikkelingen tot nu toe, u kunt inspiratie opdoen en er is de 
mogelijkheid contact te leggen met de projectgroep.  

 
Charlotte Peen 
Archeoloog Gemeente Ede 
15-09-2015 
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                                        Verslag Buurtspraak 2015:  

Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 17 september 2015                        Bijlage 6 

                        

Lezing over Buurtrichter en componist Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam 
door Jan-Willem van Ree musicoloog/musicologist 
 

 

Inleiding 

Dames en heren, 

Tijdens deze Buurtspraak wil ik u graag iets meer vertellen over en 

laten horen van Unico Wilhelm van Wassenaer Buurtrichter van de 

Buurt Ede-Veldhuizen van 1747 tot aan zijn overlijden in 1766. 

Buurtrichter maar vooral diplomaat en componist 

 

 

 

 

De composities van Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766) zijn niet zo bekend. Op zich niet zo 

vreemd, omdat de ware geschiedenis achter de Concerti armonici nog niet zo lang geleden boven water 

kwam. Een geschiedenis die klinkt als een spannende verhaal.  

 

Stelt u zich voor, een Nederlandse graaf uit de achttiende eeuw componeert voor zijn vrienden een reeks 

concerten en laat ze anoniem publiceren. Het succes van deze publicatie leidt tot nieuwe publicaties in 

het buitenland. Omdat de concerten toch een ‘vader’ moeten hebben, worden ze toegeschreven aan 

componisten van wie de naam goed in de markt ligt. En zo wordt de muziek al snel aan Pergolesi 

toegeschreven. Niemand minder dan Igor Stravinski (1882-1971) stuit rond 1922 bij toeval op deze 

concerten en neemt een deeltje daaruit op in zijn ballet Pulcinella. Een werk dat hij volledig baseerde 

op, naar wat hij dacht, onbekende muziek van Pergolesi.  

 

In 1980 zorgt de Nederlandse musicoloog Albert Dunning voor een kleine storm in muzikaal en 

muziekwetenschappelijk Nederland. Op het Instituut voor Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht presenteert hij de facsimile-uitgave van tot dan toe zes anonieme Concerti armonici. Ze blijken 

afkomstig te zijn van een zekere graaf Unico Wilhelm van Wassenaer. In muzikale kringen tot dan toe een 

volkomen onbekende. Op historisch gebied een van de belangrijkste Nederlandse aristocraten, die een 

zwaar stempel heeft gedrukt op de achttiende-eeuwse geschiedenis van Nederland. Ook voor Ede heeft de 

ontdekking door Albert Dunning gevolgen. Want Unico Wilhelm was naast Rijksgraaf, baanderheer van 

Wassenaer, vrijheer van Lage, heer van Twickel, Obdam, Hensbroek, Spierdijk, Wogmeer, Zuidwijk, 

Weldam, Olidam, óók Heer van Kernhem. En zo heeft Ede plotseling een bijzondere band met een 

belangrijk Nederlandse componist van de achttiende eeuw. 
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Unico Wilhelm van Wassenaer 

Wie is deze Unico Wilhelm van Wassenaer en hoe kwam hij in het bezit van Kernhem?  

Unico, zo noemen we hem kortweg, werd op 9 november 1692 als jongste van acht kinderen geboren op 

kasteel Twickel bij Delden in Overijssel. Maar ondanks zijn Twentse afkomst zou zijn leven zich vooral in 

Den Haag afspelen. Unico stamde uit een steenrijk adellijk geslacht, waar naast staatszaken veel aandacht 

was voor kunst, cultuur en muziek. Unico’s vader Jacob was een fervent boekenverzamelaar (voor het 

geslachtsregister zie hand-out) . Unico’s broer Johan Hendrik zou de geschiedenis in gaan als een van de 

grootste kunstverzamelaars van zijn tijd. Muziekles behoorde tot de opvoeding en het is vrijwel zeker dat 

de Haagse organist Quirinus van Blankenburg Unico’s muziekleraar is geweest.  

 

Hoewel Unico niet de enige muzikale Van Wassenaer is, slaan de muzieklessen bij hem wel het meeste 

aan. Op nauwelijks 20-jarige leeftijd componeert hij drie zeer verdienstelijke blokfluitsonates, die 

overigens in 1992 werden teruggevonden. Na zijn studie Rechten aan de Universiteit van Leiden maakt 

Unico, zoals bijna iedere jonge edelman in die tijd, een Grand Tour door Europa. Aan de ene kant om 

kennis te maken met de Europese cultuur. Aan de andere kant om ook een groot internationaal netwerk 

op te bouwen. We weten zeker dat hij in Parijs en Italië is geweest. Hij zal daar zeker zijn ogen en oren 

muzikaal de kost hebben gegeven.  

 

Terug in Nederland trouwt Unico met Dodonea Lucia van Goslinga en vestigt hij zich op het Noordeinde in 

Den Haag. Daar leidt hij het leven van een typisch achttiende-eeuwse Nederlandse regent-edelman. Hij 

bekleedt hoge openbare ambten, treedt toe tot de ridderschappen van Overijssel en Holland en wordt in 

1734 zelfs bestuurder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De jaren veertig vormen het 

hoogtepunt van Unico’s loopbaan als staatsman en diplomaat, met enkele belangrijke diplomatieke 

missies naar Frankrijk en de Keulse aartsbisschop. Uit deze periode dateert ook het portret van Unico dat 

door George de Marees is geschilderd (zie hand-out).  

 

In zijn vrije tijd is Unico lid van een collegium musicum in Den Haag; een muzikaal-sociaal netwerk in de 

toplaag van de toenmalige Nederlandse samenleving. Naast hemzelf maken ook Willem en Carel Bentinck 

deel uit van dit muziekcollege. Zij zijn de zonen van Hans Willem Bentinck, vertrouweling van stadhouder-

koning Willem III. Het is voor dit Collegium musicum dat Unico tussen 1725 en 1740 zijn Concerti armonici 

componeert.  

 

Het jaar 1745 is voor Unico een turbulent jaar. Vrij plotseling overlijdt zijn broer Johan Hendrik. Niet 

alleen is Unico nu familiehoofd, tegelijk is hij erfgenaam van de nalatenschap van zijn broer. Een erfenis 

die onder andere bestaat uit de grootste Europese kunstcollectie van dat moment en een tiental 

landgoederen, waaronder Kasteel Kernhem.  

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodonea_Lucia_van_Goslinga&action=edit&redlink=1
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Kernhem 

Kernhem was door een erfenis in 1651 in handen gekomen van Unico’s grootvader, Jacob II van Wassenaer. 

In die tijd was Huize Kernhem nog een echt kasteel met torens, een gracht en een ophaalbrug (zie hand-

out). Kernhem was een hofgoed dat ooit aan de hertogen van Gelre had toebehoord. Het diende eerst een 

militair doel, maar moest ook voorzien in voedsel, drank en brandhout. Door de voortdurende aankoop van 

landerijen en bossen werd het domein steeds verder uitgebreid, onder andere met het bos de Sysselt, het 

Edese Bos en verschillende boerenhoeven zoals de Slijpkruik en de Kalverkamp. Als bezit was Kernhem een 

interessante inkomstenbron. 

 

Onder de Van Wassenaers wordt de toch al omvangrijke heerlijkheid Kernhem nog verder uitgebreid. Ook 

worden de Heren van Kernhem steeds vaker betrokken in het lokale bestuur. Een paar jaar voor zijn dood 

wordt Jacob II van Wassenaer benoemd tot Opperkerkmeester, een functie die daarvoor nog niet bestond 

en die bovendien nog erfelijk was ook. Wat de functie precies inhield is moeilijk te achterhalen, maar 

geen kerkelijke rekening ging de deur uit voordat de Heer van Kernhem er zijn goedkeuring aan had 

gegeven. Twintig jaar later, in 1682, benoemt de buurt Ede-Velthuizen zijn zoon, Jacob III van Wassenaer 

tot buurtrichter, een functie die tot 1876 door de Heren van Kernhem is vervuld. 

 

Naast muziekliefhebbers en bestuurders waren de Van Wassenaars ook thuis in de tuinarchitectuur en 

onderhielden nauwe contacten met autoriteiten op dat gebied. Ook Kernhem moest eraan geloven. Johan 

Hendrik van Wassenaer liet tussen 1733 en 1735 rond het landgoed een park aanleggen volgens de Franse 

landschapsstijl, compleet met een doolhof. Veel beukenbomen die tegenwoordig nog langs de Doolhoflaan 

staan dateren uit die tijd.  

 

Ondanks alle bemoeienissen met Ede zijn de Van Wassenaers helaas weinig op Kernhem geweest. Ze 

hadden veel fraaiere kastelen, zoals Twickel en Zuidwijk en bovendien resideerden ze in een statig paleis 

aan de Kneuterdijk in Den Haag, het huidige gebouw van de Raad van Staten. Een rentmeester bewoonde 

Kernhem en zorgde voor de dagelijkse gang van zaken. Het is dus maar zeer de vraag of er ooit muziek van 

Unico in Kasteel Kernhem geklonken heeft, laat staan dat hij er heeft gecomponeerd. Wat we wel weten 

is dat het oude kasteel na Unico’s dood in verval raakt. Op een schilderij van Isaac Ouwater uit 1784 is te 

zien dat een van de torens reeds is verdwenen. Vijftien jaar later laat Unico’s kleinzoon Jacob Unico 

Willem van Wassenaer het kasteel helemaal afbreken en wordt de   gracht gedempt. Op dezelfde plek 

verrijst in 1803 het huidige Huis Kernhem, waarin we ons thans bevinden. En zo klinkt vanmorgen muziek 

van grootvader Unico binnen de muren van het door kleinzoon Jacob Unico Willem gebouwde Huis 

Kernhem.  

 

De Concerti armonici 

In 1740 verschenen bij de muziekuitgeverij Ricciotti in Den Haag Unico’s zes Concerti armonici. Maar 

omdat ze anoniem werden gepubliceerd, zijn deze concerten eigenlijk voortdurend met geheimzinnigheid 

omgeven geweest. Ook nu nog roepen deze stukken vragen op.  
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Zoals op het titelblad is te lezen (zie hand-out) werden ze gecomponeerd voor vier solo violen, altviool, 

cello en basso continuo. Een vrij ongebruikelijke bezetting. Wat voor soort stukken had de achttiende-

eeuwse muziekliefhebber eigenlijk met deze concerten in handen? Daarover tast men nog steeds in het 

duister. Tot nu toe zijn er nauwelijks directe voorbeelden gevonden waaraan Unico zijn concerten kan 

hebben ontleend. Natuurlijk zijn ze wel in een bepaalde traditie te plaatsen, namelijk die van het 

Italiaanse barokke vioolconcert, maar het individuele karakter van deze werken blijft een raadsel. 

Opvallend bijvoorbeeld is het nagenoeg ontbreken van parallellen met de vioolconcerten van Antonio 

Vivaldi. Deze werken hadden juist een enorme invloed op componisten van Unico’s eigen generatie. Vooral 

de in Amsterdam gepubliceerde bundel vioolconcerten L’estro armonico (harmonische inspiratie) uit 1711 

wordt algemeen beschouwd als de meest invloedrijke verzameling instrumentale werken uit de achttiende 

eeuw. Alleen de bezetting van Unico’s concerten en de titel refereert aan een aantal concerten voor vier 

violen uit Vivaldi’s L’estro armonico. 

 

Qua vorm van zijn concerten lijkt Unico eerder aan te sluiten bij het concerto grosso en de kerksonates 

van Arcangelo Corelli. Anders dan de driedelige vioolconcerten van Vivaldi, bestaan die van Corelli uit vier 

delen: langzaam-snel-langzaam-snel. Dit principe vinden we terug in Unico’s Concerti armonici en ook in 

zijn drie blokfluitsonates. Toch gaat ook de relatie met Corelli gaat niet helemaal op. Zowel in de 

concerten van Corelli en Vivaldi wordt het ensemble opgedeeld in solo- en ‘orkest’-passages, bij Unico 

ontbreken die solistische passages bijna helemaal en klinken alle instrumenten voortdurend. We staan dus 

voor een raadsel hoe Unico tot dit concept van zijn eigen concertvorm is gekomen.  

 

Een ander opvallend kenmerk van Unico’s concerten is dat ze steeds volgens hetzelfde stramien zijn 

opgebouwd. Laten we het tweede concert, dat straks wordt uitgevoerd, als voorbeeld nemen. Het eerste 

deel heeft een voornamelijk inleidend karakter dat wordt gevolgd door een korte snelle fuga. Het derde 

deel met de aanduiding ‘affettuoso’ is een warmbloedig Largo, hier in de vorm van een expressieve 

Siciliano. Het concertje wordt afgesloten met een bruisende finale.  

 

Receptiegeschiedenis 

Zoals ik al vertelde werden de zes Concerti armonici anoniem uitgegeven. Desondanks waren ze in de 

achttiende eeuw bijzonder populair. Eerst vooral in Nederland, maar later ook in het buitenland. De 

grootste bekendheid zouden de concerten in Engeland krijgen.  

Tussen 1750 en 1760 – nog tijdens het leven van Unico – werden ze zelfs twee keer in Londen 

heruitgegeven. Hier begint helaas ook de verwarring. Juist omdat de concerten anoniem waren en het 

beestje toch een naam moest hebben, werd in Engeland de oorspronkelijke Haagse uitgever Ricciotti als 

componist aangezien. 

 

In negentiende eeuw duiken er in heel Europa telkens nieuwe uitgaven en handgeschreven kopieën op, 

steeds weer toegeschreven aan andere componisten: Händel, Vivaldi, Pergolesi. Uiteindelijk kwam 

Pergolesi als meest waarschijnlijke componist uit de bus. Aan het begin van de twintigste eeuw was het 

zelfs zo gesteld dat bijna niemand er meer aan twijfelde dat Pergolesi de componist was van Unico’s 
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Concerto armonici. Sterker nog, het laatste deel uit het tweede concert zou onder de vlag van Pergolesi 

én Igor Stravinski een tweede leven gaan leiden.  

 

Een van die negentiende-eeuwse, aan Pergolesi toegeschreven, handschriften kwam in handen van de 

beroemde Russische ballet-impresario Sergei Diaghilev. Juist op dat moment maakte hij furore met zijn 

ballet De goed geluimde vrouwen. De muziek daarbij bestond uit georkestreerde klavecimbelsonates van 

Domenico Scarlatti. Vanwege het succes wilde Diaghilev iets dergelijks doen met muziek van Pergolesi. Hij 

gaf het handschrift met onder andere Unico’s tweede concert aan Igor Stravinski met de vraag ze te 

orkestreren. Maar in plaats daarvan, besloot Stravinski de muziek volledig om te werken. Aan de originele 

noten veranderde hij vrij weinig, maar juist door het leggen van onregelmatige accenten en het 

dissonanter maken van de harmonie werd het werk een onmiskenbaar product van Stravinski’s pen. Zo 

werd het ballet Pulcinella geboren. Stravinski was zelfs zo tevreden over de muziek dat hij vijf delen uit 

dat ballet omwerkte tot zijn Suite italienne voor viool en piano. Unico’s muziek kreeg hierin een plaatsje 

met de titel Tarantelle.  

 

De ontknoping 

Na de Tweede Wereldoorlog laaide de discussie over het vermeende auteurschap van Pergolesi toch weer 

op. Het was de al eerder genoemde Albert Dunning die in 1980 bij toeval de ware toedracht achter de 

oorspronkelijk anonieme uitgave van de concerti armonici ontrafelde. Op het spoor gezet door een kennis, 

ontdekte hij in de bibliotheek van kasteel Twickel het originele handschrift waarop de eerste uitgave van 

Unico’s concerten was gebaseerd. Op het schutblad aan de binnenzijde van het manuscript vinden we 

verschillende notities in Unico’s eigen handschrift. Hierin ontsluiert hijzelf het mysterie rond zijn 

anonieme Concerti armonici.  

 

Partituur van mijn concerten, gepubliceerd door de heer Ricciotti, bijgenaamd Bacciccia. Deze concerten 

zijn op verschillende momenten tussen 1725 en 1740 gecomponeerd. 

 

Naarmate ze voltooid waren nam ik ze mee naar het collegium musicum in Den Haag, met de heren 

[Willem en Carel] Bentinck, mijzelf en nog enkele buitenlanders. De zogenoemde Bacciccia [Ricciotti] 

speelde er de eerste viool. Ik heb hem toegestaan er achtereenvolgens kopieën van te maken. Toen het 

half dozijn vol was, heeft hij mij toestemming gevraagd ze uit te geven. Nadat ik dat herhaalde malen 

had geweigerd, riep hij de hulp in van de heer [Willem] Bentinck, heer van Rhoon, en tenslotte heb ik 

toegegeven, op voorwaarde dat mijn naam er nergens in zou voorkomen en dat hij in plaats daarvan zijn 

naam kon gebruiken, hetgeen hij heeft gedaan. Hij wilde ze aan mij opdragen, hetgeen ik resoluut 

weigerde, waarop Bentinck zei ze aan hem[Bentinck] op te dragen. Aldus werden deze concerten 

gepubliceerd, tegen mijn [aanvankelijke] bedoeling.  

Er zitten redelijke stukken bij, middelmatige en slechte. Zonder de publicatie zou ik misschien de 

tekortkomingen hebben verholpen, maar andere bezigheden hebben mij niet de tijd gegund mij er nog 

mee bezig te houden, en ik zou tevens de uitgever onrecht aangedaan hebben.  
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Toch blijft er nog één vraag over: Waarom hechtte Unico zoveel waarde aan anonimiteit bij de uitgave 

van zijn concerten en waarom schreef hij zelfs zijn naam niet op het manuscript? Ik denk dat het vooral 

om een kwestie van fatsoen ging. In de zeventiende en achttiende eeuw paste het een heer van stand niet 

om muziek in druk te laten verschijnen. Het zou dan lijken dat hij een ambachtsman was. Hij mocht zich 

met muziek bezighouden, maar dit mocht nooit professionele vormen aannemen.  

 

Deze etiquette zien we ook terug bij Constantijn Huygens, net als Unico eveneens componist en heer van 

stand. In een brief schrijft hij: “het moet […] volstrekt duidelijk worden gemaakt dat ik geen musicus van 

beroep ben, en dat ik me met de muziek slechts ontspan te midden van belangrijker zaken die te mijnen 

laste zijn, zodat men mij niet houdt voor een maker van kleine boekjes die zich mengt onder de groten 

om een aalmoes te verkrijgen.”  

Unico heeft in ieder geval zijn muzikale identiteit tweeënhalve eeuw met succes weten te verbergen. Al 

moet het in Haagse kringen wel bekend zijn geweest dat hij componeerde en dat de Concerti armonici van 

zijn hand waren.  

 

Toen in 1980 bekend werd dat Nederland een belangrijk componist rijker was, zorgde dit voor een niet 

aflatende belangstelling voor zijn muziek. Een stroom nieuwe cd-opnames werd uitgebracht. In 1986 werd 

in Amsterdam het Van Wassenaer Concours voor oude muziek in het leven geroepen. In Wassenaar bestaat 

eveneens sinds 1986 het Van Wassenaerorkest. In 1992 vormde Kasteel Twickel het decor voor een groots 

opgezet Van Wassenaer-festival ter gelegenheid van de driehonderdste geboortedag van de componist.  

Wie weet vormt dit concert van vanmorgen rond Unico Wilhelm van Wassenaer wel het startsein voor een 

blijvende herinnering aan Unico’s relatie met Kernhem en Ede.  

 

De komende tijd zult nog meer over deze componist horen, want dit kleine stukje Edese 

muziekgeschiedenis zal deel uitmaken van een Historisch Cahier over het muziekleven van de gemeente 

Ede.  

 

Jan-Willem van Ree 

 

 

N.B. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd of verstrekt aan derden  
       dan na schriftelijke goedkeuring van de auteur / JWvR 

 


