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Persbericht “Vereniging Oud Ede” – 27 mei 2004
 
Vereniging Oud Ede    
Museumplein 7 
6711 NA Ede 
telefoon: 0318 - 61 95 54 

 
 
PERSBERICHT 
Ede - 27 mei 2002 
 
Oud Ede ergert zich aan fantasienamen voor appartementen 
Waarom geen namen met historische achtergrond voor appartementengebouwen 
 
De appartementengebouwen die her en der uit de grond rijzen krijgen fantasienamen als Oranjestaete, Residence 
du Bonheur Les tours du Jardinier, De Hooge Heeren van Ede of Stadspoort. Dat zal wel goed zijn voor de 
verkoop, maar het verwijdert de inwoners van Ede steeds verder van de historische achtergrond van dit gebied. 
 
De Vereniging Oud Ede doet er alles aan om de geschiedenis van Ede levend te houden. Daarom trekt de 
vereniging aan de bel met een brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W). Vrijwel elk 
stukje grond in Ede heeft een naam die terugwijst op vroeger gebruik of op de vroegere bewoners. Het zou goed 
zijn als de naam van elk gebouw van enige omvang gebaseerd is op de historische achtergrond. 
 
Verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders  
De Vereniging Oud Ede vraagt of het mogelijk is bij het verstrekken bouwvergunningen te wijzen op de 
historische achtergronden en de authentieke benaming van een stuk grond. Daarmee geeft men 
projectontwikkelaars in ieder geval een reden om hier met de naamgeving rekening te houden. Waarschijnlijk is 
het uit commercieel oogpunt ook aantrekkelijk. Het geeft cachet als de historie bekend is en doorklinkt in de 
naam van het nieuwe gebouw. 
De gemeente Ede beschikt over een boek van de heer Ossekoppele waarin alle ‘veldnamen’ in Ede te vinden 
zijn. Bovendien willen vrijwilligers van de Vereniging Oud Ede in voorkomende gevallen graag naar historische 
achtergronden zoeken. De vereniging beschikt over zeer uitgebreide tekst- en foto-archieven. 
 
De Vereniging Oud Ede stelt zich ten doel de geschiedenis van Ede levend te houden. Zij bewaart het 
cultuurgoed van de streek. Oud Ede verzamelt historische voorwerpen, gegevens, foto's en boeken. Veel 
daarvan vindt men aantrekkelijk gepresenteerd terug in het Historisch Museum Ede, maar voor leden zijn ook 
de uitgebreide bibliotheek en de archieven toegankelijk. Vrijwel iedereen is geïntrigeerd door de plaats waar hij 
of zij woont of gaat wonen. Wat gebeurde daar duizend, honderd, of misschien nog maar vijftig jaar geleden? 
Volgens Oud Ede is het belangrijk dat dergelijke informatie voortleeft. 
 
  
 
Mededeling voor de pers: met eventuele vragen kunt u zich wenden tot drs. D.J. List, conservator museum, tel. 
(0318) 61 95 54  

 

 
naar inhoudsopgave
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   Verhuellpark                          6717 JX     EDE  

V.v.E. 

De Kemnade 
 

VERENIGING VAN EIGENAREN  ‘ALEXANDER VERHUELLPARK   I ‘  EDE, 
GENOEMD ‘DE KEMNADE’. 

            
 
PERSBERICHT 
________________________________________________________________
         Ede, 22 juni 2004 
 
OVERHANDIGING HISTORISCHE DOCUMENTATIE ‘DE KEMNADE’ OP ZATERDAG 26 
JUNI OM 15.00 UUR BIJ DE VLAGGEMAST VAN HET APPARTEMENTENCOMPLEX ‘DE 
KEMNADE ‘ AAN DE VOORZITTER  OUD-EDE DE HEER IR, E. LAGERWEIJ. 
 
 
Freek Appel, Voorzitter VVE De Kemnade schenkt de historische achtergrond van de 
naamgeving gelegen aan de straat  Alexander Verhuell, (jurist en schilder) aan het 
historische museum van Ede. De naamgeving is een hommage aan Alexander Verhuell die 
gedurende lange tijd in deze Regio(Arnhem) woonachtig is geweest. 
De achtergrond van Alexander Verhuell en het feit dat hij een erfenis, namelijk het 
“landgoed/Kasteel” De Kemnade mis is gelopen wordt in de documentatie eveneens duidelijk 
gemaakt. 
 

“ ‘De achtergrond is namelijk dat het ging om de erfenis van de Oom van 
Alexander VerHuell. 
HIJ was een broer van Maurits VerHuell , de vader van Alexander! 

Carel Hendrik VerHuell, overleden op 25 oktober 1845. Ligt begraven in een 
gerestaureerd graf, op Père Lachaise te Parijs. Was admiraal onder 
Napoleon, toen Nederland bij Frankrijk was ingelijfd.(Koninkrijk Holland). 

 Carel Hendrik Verhuell Is als énige Nederlander op de Arc de Triomphe de L'étoile 
vermeld! " Tijdens het leven van C. H. VerHuel1. voer er een schip, genaamd: 
Admiraal Ver-Huell, tussen  Rotterdam en Le Hàvre (was trouwens ook al admiraal 
tijdens de Bataafse Republiek!). . 

 Alexander, zoon van Maurits VerHuell,  had interesse in het verkrijgen van een 
pand in Doetinchem, genaamd "de Kemnade", waar nu de adellijke familie Beelaerts 
van Blokland / Pauw van Wieldrecht woont. 
Uiteindelijk was hij zeer Verbitterd dat één en ander niet door ging! Hij meende er 
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als erfgenaam recht op te hebben.  Kemnade was van de Admiraal !! 
De Kemnade bestaat nog steeds als toren en wat verdere gebouwen, gelegen in 
Doetinchem aan de Oude IJssel, om preciezer te zijn: aan het Waalse water. “ 
 
 
Op deze wijze  kunnen  belangstellende kennis nemen van het historisch feitenmateriaal. 
Er is veel materiaal over Alexander Verhuell, Kasteel Kemnade beschikbaar  en dit zal aan 
de voorzitter van Oud-Ede op zaterdag 26 juni 2004 worden overhandigd om 15.00 uur bij 
de vlaggenmast van het appartementencomplex ‘ De Kemnade ‘. 
De leden van de VVE hebben geanticipeerd op de wens van de vereniging oud-Ede, die was 
weergegeven in een persbericht  van 27 mei 2002 (zie bijlage), waarin werd gesteld dat er 
vele fantasienamen aan appartementen werd gegeven. 
Wij vonden als leden dat wij deze wens voor een goede historisch gedocumenteerde naam 
moesten honoreren en hebben de handschoen opgenomen met een mooie historische naam 
voor een prachtig appartementengebouw als resultaat. 
 
Tot  slot kan vermeld worden dat het duo-gebouw, die gelijktijdig en identiek is gebouwd 
naast het gebouw De Kemnade is vernoemd naar een oud pand die ongeveer op dezelfde 
plaats heeft gestaan, namelijk “De Parkhucht”. 
 
Voor verdere inlichtingen; 
Bij de voorzitter van de VVE De Kemnade, Freek Appel, tel. 0655 872730. 
Zie ook de website van de VVE De Kemnade: 
 
http://www.kemnade.org/
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De Kemnade van 1806 tot 1920 
Beschrijving van bewoners, gebeurtenissen en 

wetenswaardigheden rond het oud-adellijke Huis De Kemnade 
vanaf het jaar dat Carel Hendrik VerHuell eigenaar werd. 

door Gerhard W. Velhorst 
Korte voorgeschiedenis: 

Op 23 januari 1804 overleed op de Kemnade Ludolph Walraven Robbert Evert van 
Heeckeren van Waliën. Per testament had deze besloten in overleg met enkele 

familieleden, dat den Huize Kemnade in publieke veiling zou worden gebracht, met 
landerijen, boerderijen, jachtrechten en het recht van visserij, dat al sedert 1757 

overgedragen was aan de vader van voornoemde zoon, door het vorstendom Gelder. 
Eerder had het recht der visserij aan beide zijden van de Kemnade aan de graven van Bergh 

toebehoord. 
Het recht van havesathe werd reeds op 16 april 1750 toegekend. 

Op 30 september 1806 werd het landgoed onderhands verkocht aan Carel Hendrik 
VerHuell voor f 52.280,-. 

 
 
VerHuell kwam uit Doetinchem, waar hij net als zijn vader, korte 
tijd burgemeester was (18021803). 
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Hij stamde uit een regentengeslacht, doch hij kreeg een marine-
opleiding en werd zee-officier. VerHuell was op zijn 25e jaar 
gehuwd met Johanna Maria de Bruyn, dochter van burgemeester 
Franco de Bruyn van Doetinchem. Het huwelijk werd op 22 
februari 1789 te Hummelo gesloten. De VerHuells gingen wonen 
op Huize Slingevliet, een omgracht en prachtig aangelegd 
buitenhuis, een kwartier gaans van de stad. Door vererving kwam 
voornoemd buiten in hun bezit. Al voor de verhuizing naar de 
Kemnade werden hier drie zoons geboren. 
Kort na de verhuizing naar de Kemnade in 1806 wordt VerHuell 
op 21 december van dat jaar benoemd tot maarschalk van 
Holland. Tegelijkertijd wordt hij admiraal. 
Ongeveer een jaar tevoren had VerHuell in Breda Lodewijk 
Napoleon ontmoet. Hij werd korte tijd daarna minister van 
Marine van de Bataafse Republiek. In het vroege voorjaar van 
1806 ontmoette VerHuell, die voor een bespreking naar Parijs was 
ontboden, Napoleon. In 1807 wordt VerHuell ambassadeur aan 
het Keizerlijk Hof en wordt hij in de Adelstand van het Koninkrijk Holland verheven met als titel graaf 
van Sevenaer. In 1811 wordt deze titel omgezet in Rijksgraaf, Comte de I'Empire. Tijdens zijn lange 
loopbaan worden hem vele hoge onderscheidingen uitgereikt. Onder meer ontvangt hij als eerste 
buitenlander het Legioen van Eer in 1804, wordt hij in 1812 ridder in de Orde van de "Reunie" en in 1822 
Baron Pair de France. Op de in 1836 onthulde Are de Triomphe in Parijs, komt zijn naam onder de groten 
voor. Op 5 augustus 1843 reikt Koning Willem II hem alsnog de Militaire Willemsorde 3e klasse uit, voor 
zijn verdiensten tijdens de Slag bij de Doggersbank in 1781. Uit het voorgaande blijkt, dat VerHuell een 
maritieme carrière verkoos boven een regentenleven in Doetinchem of elders.Zijn vrouw wilde of kon 
hem daarin niet volgen en bleef gedurende hun 56-jarig huwelijk op de Kemnade wonen. Het overgrote 
deel van deze tijd woonde het echtpaar niet samen, wel kwam VerHuell steeds weer voor langere of 
kortere tijd terug bij zijn vrouw op de Kemnade. 

Carel Hendrik VerHuell. Hij kocht de 
Kernnade in 1806. 

Tijdens een langdurig verlof van eind 1810 tot het voorjaar van 1811 - hij was toen door Keizer Napoleon 
benoemd tot "Algemeen Bevelhebber der Reeden en Havens in het Noorden" te Hamburg - werden door 
neef Maurits, zijn levenslange adjudant, de fraaie tekeningen van den Huize Kemnade gemaakt. 
Het langdurige laatste bezoek van de admiraal aan de Kemnade vond plaats in gezelschap van zijn 
natuurlijke dochter Caroline van 1836 tot 1838. 



Zijn gezondheid ging toen al achteruit. Het was bij deze gelegenheid, dat hij op de Kemnade van de trap 
viel, juist toen hij naar de kerk wilde gaan. De drie zoons van het echtpaar zijn allen vroeg. voor hun 
ouders overleden. Op de Kemnade werden geen kinderen meer geboren. Wel had VerHuell in Parijs drie 
natuurlijke nakomelingen. Carel Hendrik VerHuell overlijdt op zaterdag 25 oktober 1845 `s avonds om 9 
uur in zijn huis te Parijs, rue Madame no. 39. Hij wordt zonder veel ceremonieel ter aarde besteld op het 
bekende kerkhof Père Lachaise te Parijs op vrijdag 31 oktober. 
Zijn vrouw, Johanna Maria de Bruyn overleefde hem ruim 12 jaar. Zij overleed op de Kemnade op 
dinsdag 12 januari 1858, op 93-jarige leeftijd. Ongeveer drie jaar voor haar overlijden spande douairière 
VerHuell een belangrijk proces aan tegen de schenders van haar rechten. 
In de maand november van het jaar 1855 kreeg een Doetinchemse timmerman, Berend Nieuwenhuis, van 
Otto A. Ankersmit, eveneens uit Doetinchem, de opdracht een brug te slaan over het smalste stuk van het 
Waalsewater. Deze Ankersmit had aan weerszijden van dit water 
weilanden en hij wilde deze door een brug met elkaar verbinden. 
De eigenaresse van de Kemnade, Vrouwe Johanna Maria de 
Bruyn, de weduwe van Carel Hendrik, die alle rechten op de Wals 
bezat, had tegen deze plannen van Ankersmit evenwel ernstige 
bezwaren. Toen Nieuwenhuis dan ook met een met hout beladen 
aak vanuit de Oude IJssel het Waalsewater op wilde varen, werd 
hij hierin gehinderd door de opzichter van de Kemnade en zijn 
helpers, die hem met hun bootjes de weg versperden. 
Onverrichterzake moest Nieuwenhuis die dag naar Doetinchem 
terugkeren. Op uitdrukkelijke last van Ankersmit werd echter 
reeds de volgende dag een nieuwe poging ondernomen. Ditmaal 
had de tocht succes ondanks de heftige tegenstand en de 
inmiddels in allerijl aangebrachte afsluiting tussen de Wals en de 
Oude IJssel. Onverdroten heeft Nieuwenhuis in de daarop vol-
gende dagen de brug over het smalste deel van het water geslagen. 
Meerdere keren haalden de werklieden van de Kemnade tijdens de 
bouw de moeizaam in het water aangebrachte houten pijlers voor 
de brug weg. Niettegenstaande alle tegenwerking is de brug er 
toch gekomen, maar een lang leven was haar niet beschoren. Met 
deze schending van haar heerlijke rechten nam de eigenaresse van 
de Kemnade geen genoegen. Voor de rechtbank te Zutphen 
spande zij terstond een geding aan tegen de man, die het gewaagd had haar rechten aan te tasten. De 
douairière stelde in haar eis, dat het Waalsewater vanaf 1823 tot aan bovengenoemde stoornis door 
niemand zonder de daartoe vereiste toestemming was bevaren en dat in genoemde periode behalve door 
de gerechtigden door niemand in de Wals was gevist, ook niet na invoering van de nieuwe wet op de jacht 
en de visserij van 6 maart 1852. Zonder toestemming mochten er geen riet en biezen in het Waalsewater 
gesneden worden en evenmin mocht er door onbevoegden worden gemodderd en gebaggerd. 

Pierre Laundry. Hij bezat de Kemnade 
van 1889 tot 1919. 

 

Vrouwe De Bruyn beschuldigde de gedaagde ervan, dat hij in november 1855 de afsluiting tot het 
Waalsewater had doen vernielen en dat hij een hei- en aardewerk had doen "daarstellen", waardoor een 
gedeelte van het water was gedempt. Dit zou zijn gebeurd tussen de grond van de gedaagde en die van de 
eigenaresse, door het slaan van een brug. 
De gedaagde daarentegen vroeg de rechtbank de eiseres haar ingestelde eis te willen ontzeggen of haar 
niet-ontvankelijk te verklaren en haar te veroordelen in de proceskosten. Hij ontkende pertinent stoornis 
te hebben veroorzaakt. 
In hedendaagse termen uitgedrukt is het geding een mammoetproces geworden, dat meer dan vier dagen 
in beslag nam en waarbij niet minder dan dertig getuigen uitvoerig werden gehoord. Met grote scherpte 
hebben de procureurs van beide partijen het proces gevoerd. 
Van de vijftien door de eigenaresse gedagvaarde getuigen, konder er op de eerste dag maar negen worden 
gehoord. De procureur van Ankerstuit had zich nl. tegen het horen van de zes overige getuigen verzet op 
grond van het feit, dat de namen en woonplaatsen dezer getuigen niet binnen de termijn van drie dagen 
voor het proces aan de gedaagde waren betekend. Ook tegen het horen van andere getuigen maakte hij ter 
zitting op diverse gronden telkens bezwaren, waarop de rechtbank echter niet inging. Ook de procureur 
van de tegenpartij poogde herhaalde malen het horen der getuigen te beletten, maar slechts in één geval 
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lukte dat, omdat de bedoelde getuige wegens diefstal was veroordeeld. Achter gesloten deuren en ieder 
afzonderlijk werden de getuigen gehoord. Zij allen verklaarden volkomen bekend te zijn met de situatie op 
en om de Kemnade, omdat zij er vlakbij woonden of hadden gewoond, er hadden gediend of uit andere 
hoofde kennis droegen van de gang van zaken daar. Afgaande op de uitlatingen van de dertig getuigen 
moet de omgeving van de Kemnade ruim een eeuw geleden heel wat levendiger beeld te zien hebben 
gegeven dan nu. Er was sprake van een veerhuis met er naast een aanlegplaats, die door aakschippers werd 
benut voor het laden van goederen, zoals stenen, hout, turf en ijzerwaren van de hut in Ulft. 
Landbouwer Henricus Kaak uit Ambt-Doetinchem opende de rij van getuigen, die door de eiseres waren 
opgeroepen. Hij vertelde de rechtbank. dat er zonder permissie van de Kemnade niet in de Wals gevaren, 
gevist of riet en biezen gesneden, gebaggerd of gemodderd mocht worden. Het slaan van de brug had hij 
gezien. Ook was hem bekend, dat het dikwijls was gebeurd, dat schippers en vrachtschuiten vanuit de 
Oude IJssel de Wals opvoeren om daar goederen te halen. Echter, zulks geschiedde nimmer zonder toe-
stemming van de Vrouwe van de Kemnade. Hij had als opzichter ook eens een zekere Gaaijmans uit 
Doetinchem, die met zijn schuitje zonder toestemming de Wals was opgevaren, gelast zich direct te 
verwijderen, hetgeen deze "ofschoon met weerzin" onmiddellijk had gedaan. Landbouwer Derk- Jan 
Heijink, eveneens uit Ambt-Doetinchem, kon bevestigen, dat ook na de invoering van de nieuwe wet op 
de jacht en de visserij, er zonder toestemming niet mocht worden gevist. 

Landbouwer Jan Borkus uit Bergh verklaarde, dat 
wanneer er op de Wals werd gevaren, gevist enz., 
zulks tersluiks geschiedde en onmiddellijk werd 
verboden. De aakschippers, die van de aanlegplaats 
gebruik maakten, deden dit slechts met toe-
stemming van de Kemnade. Vroeger was het 
Waalsewater door palen van de Oude IJssel ge-
scheiden, maar nu stond er nog maar één paal. De 
Wals was meermalen door de eigenaar afgepaald 
geweest. Tegen stroperij werd steeds streng ge-
waakt. 

 

Wessel Verste ge, landbouwer in Ambt-Doetinchem, 
had in november 1855 na de verjaging van 
timmerman Nieuwenhuis zelf meegeholpen aan het 
in allerijl aanbrengen van een afsluiting tussen de 
Oude IJssel en de Wals door middel van palen en 
hekwerk. Hij had ook gezien hoe Nieuwenhuis de 
volgende dag met een schuit was komen aanvaren 
en opzettelijk en met geweld deze afsluiting had 
verbroken tegen het verbod van de opzichter in. 
Oud-opzichter Jan Wienholts vertelde nog als bij-
zonderheid, dat hij eens met andere werklieden een 
eilandje in de Wals had moeten maken, op last van 
de admiraal, om er visnetten te kunnen drogen. Dit 
eilandje lag aan het einde van de weide "Het Spiek" 
van de gedaagde en tegenover de weiden van de 
Walserboer. Later is echter dit eilandje door het 
hoge water weggespoeld. De winkelier Gerhardus van 
Dillen uit Doetinchem - hij was lijndraaier in de 
Boliestraat - kwam vertellen dat hij met 
toestemming van eiseres riet en biezen in de Wals 
had gesneden, zelfs tegen de weiden van gedaagde. 
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Bakker Jan Bussink, eveneens uit Doetinchem, 
had bij de Kemnade hout gekocht en had om dit 

unnen vervoeren de toestemming nodig van eiseres, welke hij zonder moeite had verkregen. 
 weduwe, Berendina Terhorst-van Rhee uit de Slangenburg, had haar jeugd in het Veerhuis 
t en op de Kemnade gediend, eerst bij de heer Van Heerkeren van Waliën en later bij eiseres. 
stigde de verklaringen van de vorige getuigen, evenals Jan Goris en Bernardus Verhey uit 



Gendringen, Johannis Peters, Stoffel Dijke en Albertus Pelgrim uit Bergh en Gerrit Jan Kaan uit Ambt-
Doetinchem. Na een interlocutoir vonnis van de rechtbank werden ruim een jaar later de getuigen van de 
gedaagde gehoord, die verklaringen aflegden, welke doorgaans tegengesteld aan die van de getuigen van 
eiseres waren. 
Landbouwer Jan Vels uit Wijnbergen en pachter van het erve Polsendaal, zei meermalen van het water van 
de Wals gebruik te hebben gemaakt, zonder dat hij daarvoor permissie van de Kemnade had gevraagd. Zo 
had hij hooi over de Wals vervoerd. Hij had ook gezien, dat de schipper Kappert een aak hooi voor 
gedaagde over de Wals naar de Oude IJssel had gevaren. Een schuur vol schors van wel 500 mud was door 
Jan Hamer in zes of zeven reizen in een aak over de Wals naar Doetinchem gebracht, zulks bij dag en in 
het openbaar, zonder iemands verzet. Ook had Vels jaarlijks riet en biezen gesneden tegen de weide van 
"Het Spiek", voor zover hij dit zonder schuit kon bereiken, zonder toestemming van de Kemnade. Zelfs 
had hij hiertoe permissie gegeven aan de stoelenmakers Jan en Gradus Ros uit Zeddam, die later deze 
bewering als getuigen kwamen bevestigen. Voorts vertelde Vels, dat hij voor gedaagde bij laag water de 
doorwaadbare plaats tussen "Het Spiek" en het "Engstel" wel eens met zand had opgehoogd, zodat er met 
voertuigen over gereden kon worden, zoals Ankersmit bij zomertijd wel placht te doen. 
Bij hoog water was de Wals evenwel niet te passeren en moest hij voor gedaagde het hooi via Terborg naar 
Doetinchem vervoeren, hetgeen een grote en tijdrovende omweg was. 
Om deze reden was de brug dan ook over het smalste deel van het Waalsewater gelegd. De pachter van de 
bouwplaats erve de Wals, toebehorend aan de Heer van de Schuylenburg, Rutger Winters, had nooit 
gehoord, dat er toestemming was vereist voor het bevaren van het Waalsewater. 
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Ook Jan Lucassen uit Warm aan de overzijde van genoemd water, zei hiervan nimmer gehoord te hebben. 
Als bijzonderheid deelde hij mede, dat het veer over de Wals op h
waar de Wals in de Oude IJssel loopt. Tussen dat veer en de Oude
IJssel bevond zich een aanlegplaats, waar goederen werden 
neergelegd, om daar te worden overgeladen in schuiten. De 
burgemeester van Gendringen, Daniël v. Woelderen, ha
jaren bij de Kemnade gewoond, daar het landgoed Diepstegen van
zijn overleden ouders er aan grensde. Zijn zusters hadden no
groot akkermaalshoutbos, Den Hommel genaamd, eveneen
de Wals gelegen. De biezen en het riet langs hun gronden sned
zij zelf en het hout uit het bos werd per aak over de Wals 
vervoerd, zonder toestemming van de Kemnade. 
In gelijke geest verklaarden de getuigen 
Koster. landbouwer Jan Hamer, schipper Joh. Hamer, allen ui
Ambt-Doetinchem, wever Berend Wissink uit Doetinchem, zijn
stadsgenoot voerman Peter Anneveld, de stoelenmakers 
gebroeders Ros uit Zeddam en de landbouwers Willem te
Bernardus Vels en Evert Jan Vels, allen uit Wijnbergen. Het meest
boeiende relaas deed timmerman Berend Nieuwenhuis uit 
Doetinchem. Suggestief wist hij zijn belevenissen op en bij 
Wals op de bewuste novemberdag te schilderen en in het heets
van de strijd had hij niets van de afsluiting gemerkt. Door het 
werkvolk van eiseres was hij tijdens het werk herhaaldelijk gehinderd, omdat zij de brugpalen uit de grond 
trokken. Volmondig gaf hij toe, dat bij hoog water door de bouw van de brug het water werd versmald en 
dat er tussen de hoofden drie rijen palen waren geslagen om de brug erover te leggen. 
Na verhoor van deze getuigen werden nog en

De Kemnade rond de eeuwwisseling.  
 

ondervraagd. Zij gaven daarbij toe dat het mogelijk was dat er op de Wals werd gevaren en dat er ook
en biezen door anderen werden gesneden. Dit alles evenwel was dan zonder toestemming van de 
Kemnade en dus tersluiks gebeurd. De rechtbank te Zutphen heeft tenslotte de eiseres in het gelijk
gesteld", waarbij zij ondermeer overwoog, dat het bezit van het visrecht in het water van de Wals do
nieuwe bepalingen der wet op de jacht en de visserij, niet werd aangetast. Het bezit van het water van de 
Wals, het Waalsewater, werd door de rechtbank erkend, zodat daarop zonder toestemming van de eiseres
niet mocht worden gevaren. Ook het snijden van riet en biezen was zonder toestemming niet geoorloofd. 
Uit het feit dat anderen de Wals hadden bevaren, kon de gedaagde geen voordeel trekken. Het varen over 
de Wals door anderen heeft dit water niet in de macht van gedaagde gebracht en bovendien zijn die 
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bedragen en legaten werden 

 

n in de Boliestraat en de Heezenstraat, konden in Doetinchem re-
 dit 

 
 

. De 

 in 

de met toren, de uitgebreide tuin met vruchtbomen, 

n de 

s behoorden hiertoe de hoofdlanen vanaf de straatweg Doetinchem-Terborg, waaraan de Kemnade 

er 

vaarten nimmer ondernomen met het oogmerk om de Wals
zich te houden. Aangenomen moet worden, dat de situatie
bij de Kemnade in die tijd verre van ideaal was en dat een 
volharden hierin kwaad bloed zette. Van een goede 
verstandhouding tussen de bewoners van de Kemnade en de 
gedaagde en diens familie, kon dan ook geen sprake zijn. Ook na 
het overlijden van de douairière in 1858 en de komst van een 
nieuwe eigenaar van de Kemnade, waren er conflicten, nu met de 
weduwe van Ankersmit. Later schijnt de nieuwe eigenaar, de heer 
J.A. Insinger, het onhoudbare van de toestand te hebben ingezien, 
want tussen de oude papieren bevinden zich wat ontwerpen vo
een overeenkomst met de weduwe Ankersmit over het slaan
een brug over de Wals. Het behoud van haar rechten vormde n
de enige zorg voor de hoogbejaarde weduwe van Carel Hendrik 
VerHuell. Ook het steeds meer in verval geraken van het kast
baarde haar zorgen. Zij heeft echter niets meer ondernomen v
enig herstel. Ook was het voor haar, door haar hoge leeftijd, verre 
van eenvoudig om het toen nog 175 hectare grote bezit met 
meerdere boerderijen, naar behoren te besturen". Zoals hiervoor
al vermeld overleed de hoogbejaarde douairière Carel H
VerHuell, vrouwe Johanna Maria de Bruyn, in januari 1858 op de 
Kemnade. De aangifte van haar overlijden werd gedaan door 
Bernardus Johannus Roes, landbouwer en Jan Goris, dagloner. Zij verschenen die dag voor de 
burgemeester van Bergh, Carolus van Hugenpoth. 
Het toch wel merkwaardige huwelijk tussen VerHuell e

Cornelis Misset jr. werd in 1919 eigenaar 
van de Kemnade. 
 

Johanna Maria de Bruyn had 56 jaar geduurd. Het 
grootste deel hiervan had de echtgenoot zich op hoog niveau op het toenmalige wereldtoneel bewogen. 
Hij was opgeklommen tot de rechterhand op maritiem gebied, van Keizer Napoleon, terwijl zijn 
echtgenote, "tante Mietje" voor intimi, haar dagen op de Kemnade sleet, af en toe bezocht door h
echtgenoot, al dan niet vergezeld door zijn Parijse relaties, doch immer met zijn trouwe adjudant en ne
Maurits. Deze was de zoon van Carel Hendriks broer, Everhard Alexander. 
De afwikkeling van de aanzienlijke erfenis nam geruime tijd in beslag. Grote 
aan kerkelijke en andere instellingen geschonken en gronden werden gelegateerd. Ook de aanverwanten 
ontvingen aanzienlijke bedragen. De Kemnade met bijbehorende rechten, boerderijen en gronden kwam
door vererving in handen van een neef van de douairière, H.F. Tengbergen, en de genoemde neef van de 
Admiraal, Q.M.R. VerHuell.  
Door het schenken van pande
spectievelijk een bewaarschool en een Franse meisjesschool worden gevestigd. De douairière had
weinige jaren voor haar overlijden nog geregeld. Het herenhuis aan de Markt werd geschonken aan de
Nederlands Hervormde Kerk. Het zogenaamde VerHuell-fonds "voor kleine luyden" was al enige jaren
eerder gesticht. Meer dan anderhalf jaar werd het bezit de Kemnade aan zijn lot overgelaten. Op 27 
september 1860 werd het landgoed door notaris mr. R.J.W. Ketjen uit Doesburg bij toeslag verkocht
onroerende goederen waren in niet minder dan 50 percelen verdeeld, waarvan de eerste 24 werden 
aangekocht door de oliefabrikant Jacob Albrecht Insinger, afkomstig uit Amsterdam, doch wonende
Brummen, voor een totaalbedrag van f 88.412,--. 
Hiertoe behoorden o.a. het Heerenhuis de Kernna
bos, weiland en uitgestrekte wandelingen, het recht van jacht over de gehele uitgestrektheid van de 
havesathe en twee jachtrechten onder de gemeenten Etten en Bergh, alsmede het recht van visserij i
Oude IJssel voor zover de havesathe zich uitstrekt en de rechten op het Waalsewater met het recht van 
veer. 
Voort
toen was gelegen en uitweg had tot aan het kasteel en vanaf het Waalsewater tot aan de Kruisstraat. 
Tot de koop behoorden onder meer de weide Het Jurjenslag, Het Grote Bosch en de hofstede Het 
Veerhuis met gronden, de Kleine Koeweide en de Grote Koeweide onder Etten, het bouwland De 
Duivelshoek onder Etten, de bouwplaats Den Bleumer, de bouwkamp en weiland Harfkensveld ond
Zeddam, Het Luusweidjen, het bouwland Kijk in het veld, het bouwland Het Middenveld en een groot 
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rwijl 

bouwplaatsen Groenendaal en De Bleumerhoeve 

ud-adellijk landgoed andermaal verkocht. nu door notaris H.G. van Everdingen uit 

ar werd toen de heer Pierre Landry uit Doetinchem. Hij woonde in het fraaie herenhuis Op den 

 

 

n 

 in dienst met als opzichters/oppassers de reeds eerder 

er 
-

igde 

 was op de oude fundamenten van het afgebroken huis een schuur gebouwd. Hieronder en 

ud 

pslag van haardhout, het 

. 
ren werden er in die tijd voor gebruikt. Dat was de toestand, toen de heer Landry in 1889 de Kemnade 

kocht. 

gedeelte van de bouwplaats Groenendaal en een gedeelte bouwland van den bouwkamp Hoogenkamp 
onder Zeddam. In totaal bijna 120 bunder (ha) groot. Enige percelen liepen bij de verkoop op slag. 
De heer Insinger liet het bouwvallig geworden kasteel slopen met uitzondering van de oude toren, te
de tuinen in weilanden werden herschapen. Tijdens de afbraak viel onverwacht een muur om, waarbij één 
werkman werd gedood en twee zwaar gewond. 
Met het vrijgekomen bouwmateriaal werden de 
uitgebreid en hersteld. 
In Juni 1889 werd het o
Terborg. 
De eigena
Wal, op de hoek van de Van Nispenstraat. Toen de heer Landry de Kemnade kocht, was de brug over de 
Oude IJssel er eigenlijk al niet meer; slechts een smalle loopplank op de oude brugpalen, voorzien van een
leuning, was er van over. Met het oog op de betere bevaarbaarmaking van de rivier was het gewenst deze 
overgang voorgoed te laten verdwijnen. Het waterschap De Oude IJssel sloot daarom met de heer Landry
een overeenkomst, waarbij hij af zou zien van zijn recht om over de Oude IJssel een brug te mogen 
hebben. In ruil daarvoor verkreeg hij het recht van visserij vanaf de ketting bij de Wijnbergseweg (Te
Have, nu Loskamp), tot de sluis bij de Kernnade. 
De heer Landry had in die dagen enige werklieden
genoemde Ten Have en een zekere Thus uit Braamt. Zij hielden oog op de jacht en de visserij en bij 
afwezigheid van de landheer op de behuizing en het landgoed. Het overleveringsverhaal wil, dat de he
Landry een natuurlijke zoon zou zijn van Koning Willem III. In ieder geval leek de heer Landry er van ge
zicht en gestalte sterk op! In het jaar 1889 was de oude toren in een slechte staat; door het van leien 
voorziene dak kon regenwater hier en daar ongehinderd naar binnen lekken en de dakconstructie dre
bij harde wind zelfs in te storten. Met de ramen en deuren, voor zover nog aanwezig, was het niet veel 
beter gesteld. 
Naast de toren
onder de toren bevonden zich grote kelders met zware kruisgewelven en zeer dikke muren. Onder de 
toren waren zelfst twee kelderverdiepingen boven elkaar, terwijl in de kelder onder de schuur nog een o
wachtlokaal aanwezig was, dat voorheen een nu dichtgemetselde uitgang had. Bovendien waren er nog een 
vroegere schoorsteen en een in de dikte van de muur uitgehouwen bergruimte. 
De kelders, waarin het zelfs bij de strengste vorst nooit vroor, dienden voor de o
bewaren van aardappelen en het drogen en bergen van visnetten. Zelfs de kelders onder de  
  

De Kemnade in 1730, zoals afgebeeld in de Geldersche Volksalmanak van 1889 
 
to
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n moest van nieuwe leien en dakbeschot worden voorzien en bij deze werkzaamheden deed zich 
nk uit 

in die 

te 

 
emnade te verblijven en 's winters in de stad 

 wonen, daarom werd de schuur verbouwd en bewoonbaar gemaakt. 

pelseweg in de villa Malo. 

jek no. 83. blz. 7, beweert. 
gereert, behoorden ten tijde van het proces niet één maar nog vijf bouwplaatsen 

havesathe de Kemnade. 

ronyck  - jg,. 21 - no. 85 - september 1997; Admiraal van Napoleon, het leven van Carel Hendrik. graaf VerHuell 1764-1845. Prof. Dr. L. Turksma, De 
alburgpers Zutphen 1991. Gelderse Kasteelen, H.W. Werner. Deel 1. Uitgave juni 1906, druk/uitgave S. Gouda-Quint, Arnhem. De Geschiedenis van 

ers Mij. C. Misset Doetinchem. Graafschapbode d.d. 27 december 1969/Stork. Overleveringsverhalen. 

pgave

In 1890 werd de toren gerestaureerd en ook van binnen opgeknapt en bewoonbaar gemaakt. 
De tore
het toeval voor, dat de timmermansleerling, Hendrik Vels, werkzaam bij de aannemer Masseli
Doetinchem, bij het verwijderen van de oude leien een stuk lood vond, waarop gekrabd stond, dat de 
toren in 1600 voorzien was van nieuwe leien door de leidekker Wanrooy uit Doetinchem. Bewoners 
tijd waren Willem van Doetinchem en zijn vrouw Anna van Pipenpoy. De restauratie in 1890 werd 
uitgevoerd onder leiding van stads-architect Jan Ovink Sr. In 1909 werd de ruime schuur in opdracht van 
de heer Landry, geheel verbouwd door architect Bernhard Ovink uit Doetinchem. Het was zijn eers
zelfstandige opdracht. Bernhard Ovink was de zoon van de reeds eerder genoemde Jan Ovink Sr. 

De bedoeling van de heer Landry was, om 's zomers op de K
te
Reeds tien jaar later, in 1919, werd de Kemnade wederom verkocht, nu door bemiddeling van de bekend 
geworden notaris mr. Ko van Gorkom, die zijn kantoor had aan de Kep
Koper was de heer C. Misset jr., directeur van de toen reeds bekende uitgeversmaatschappij en drukkerij 
aan de IJsselkade te Doetinchem. 
 
Noten: 
1) In tegenstelling tot wat Henk Harmsen in Kroni

) Anders dan Henk Harmsen in zijn artikel in Kronijek no. 83 (blz. 7) sug2
tot de 

 
 
Bronnen en geraadpleegde literatuur: 
K
W
Doetinchem, S.H. Lovink Hz., 1943. Uitgev
 

naar inhoudso

In de Geldersche Volksalmanak van 1889 stond deze prent van de Kemnade in 1843. 
 



Korte Historie 
Er zijn veel meer huizen met die naam geweest. De naam moet zijn afgeleid van het Latijnse woord 
Caminus, waarmee een haard of stookplaats aangeduid wordt. Een huis met een stookplaats heette in de 
middeleeuwen een Caminata. 
Wanneer men uit de richting Etten komende het Waalse water bij Wijnbergen kruist, opent zich een fraai 
gezicht op het huis, dat daar als het ware op een 
presenteerblad wordt aangeboden. 
In 1203 duikt een Herman de Kaminata op, 
maar hij hoeft niet persé iets met onze Kemnade 
te maken gehad hebben, maar de in 1345 
voorkomende Johan van der Kemnade heeft dat 
zeker gehad. De vroegste historie is tamelijk 
ingewikkeld; Johan en Steven van der Kemnade 
moeten het huis vóór 1475 overgedragen 
hebben aan Dirck Baer, die op de één of andere 
manier zijn bezit kwijtgeraakt is aan Evert van 
Heeckeren genaamd Ulft. Na veel geharrewar 
kwam men in 1482 tot een vergelijk. Evert van 
Ulft zou de Kemnade behouden, danwel in bezit 
krijgen en de gebroeders Van der Kemnade k
Johan het goed over aan Agnes van Ulft, gehuwd met Reyner van Aeswyn. De laatste van dit geslacht 
Antoinetta van Aeswyn, verkocht de Kemnade en in 1670 werd Hendrik Bentinck ermee beleend. 
Via Hendrik's zoon, eveneens Hendrik geheten, kwam het goe
van Doetinchem, die het in 1711 overdeed aan Allard Schimmelpenninck. Allard was bepaald geen goed 
financier en zijn dochters zijn dan ook genoodzaakt om de Kemnade te verkopen en doen dit aan Anthon
de Lalane de Duthay. Diens zoon Claudius Henricus verkoopt zijn erfgoed in 1740 aam Ludolph Hendrik 
Borchard Silvius van Heeckeren. Die troffen we ook al aan op 

regen het tegen betaling in pandschap. Maar in 1517 droeg 

d in 1675 aan diens zwager Willem Frans 

 

de Wiersse, Onstein en Waliën. Hij kreeg in 
1750 toestemming om het recht van havezathe te mogen verleggen van Waliën op de Kemnade. 
De erven Van Heeckeren in 1804 verkochten in 1806 het landgoed aan vice-admiraal Carel  Hend
VerHuell, door koning Lodewijk Napoleon verheven tot graaf van Zavenaar. Door zijn pro-Franse 
houding zag hij zich genoodzaakt zich na de val van Napoleon in Parijs te vestigen, terwijl zijn echtg

Maria Johanna de Bruyn, de Kemnade bleef bewonen
Na haar overlijden in 1858 werd het kasteel in 1860 
verkocht aan Jacobus Albrecht Insinger ( zie 

rik 

enote, 
. 

Alexanders Erfenis ), die het bouwvallige kasteel in 
1862 liet slopen, op de toren na. In 1889 had h
ennelijk genoeg van zijn bezit en verkocht het aan 

P.J.Landry, die op de kelders van het kasteel een s
liet bouwen. De volgende koper, C. Misset in 1920, l
die schuur verbouwen tot woonhuis. Dan wordt 
omstreeks 1952 W. Sax eigenaar, die een deel van het 
grondbezit vervreemde en in 1955 de rest met de 
verkoopt aan de huidige eigenaar, Jhr.Mr.Johan 
Anthony Beelaerts van Blokland, echtgenoot van Jkvr. 
Agnies Pauw van Wieldrecht. 

De nieuwe eigenaar liet de aanbouw slopen en aan de toren, die van buiten zestienhoe
rond is, werd in 1957 op de oude kelders een huis in achttiende eeuwse stijl gebouwd. De toren is 
zestiende eeuws en maakt de indruk, opgetrokken te zijn van afbraakmateriaal. Hij bevat twee bove
gelegen kelders. De ligging aan de samenvloeiing van Oude IJssel en Waalse Water is bijzonder 
schilderachtig. 
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Alexander Verhuell 

Ver Huell, Alexander 

Eig. Alexander Willem Maurits Carel, Nederlands tekenaar en schrijver (Doesburg 7.3.1822-Arnhem 
28.5.1897). Zoon van een marine-officier; studeerde van 1840 tot 1849 rechten te Leiden en vestigde zich 
na zijn promotie in Arnhem, waar hij zich, daartoe in staat gesteld door een groot vermogen, geheel kon 
wijden aan zijn voornaamste liefhebberij: tekenen. 

Alexander Ver Huell werd in 1822 geboren in Doesburg uit een Gelders patriciërsgeslacht. Hij groeide op 
in Rotterdam en ging in 1840 rechten studeren in Leiden. Dat werd een belangrijke periode in zijn leven. 
Hij had een bijzonder tekentalent, gecombineerd met een scherp waarnemingsvermogen en gevoel voor 
humor, en dat uitte zich in talloze, vaak humoristische prenten die onder andere in de Leidse 
studentenalmanak verschenen. Bovendien leerde hij in deze periode Jan Kneppelhout kennen. Het zou het 
begin zijn van een jarenlange vriendschap.  
In zijn studietijd verwierf Ver Huell zich faam als illustrator door de geestige platen die hij onder het 
pseudoniem O. Veralby tekende voor Klikspaans Studenten-typen en Studentenleven, en die voor de Leidse 
Studentenalmanak. In dit jaarboekje publiceerde hij ook gedichten en het verhaal `No. 470, Hoogewoerd', 
een der hoogtepunten van de Nederlandse romantische vertelkunst. 
Alexander vestigde zich na een negenjarige opleiding als advocaat te Arnhem. In 1850 verhuisde de familie 
Ver Huell naar Arnhem, waar Alexander zich geheel op tekenen en schrijven en het verzamelen van kunst 
ging toeleggen. Als tekenaar was hij zeer productief. De humoristische, luchtige stijl die zijn vroegere werk 
kenmerkte, werd verlaten: melancholie, zwarte humor en tenslotte fatalisme en doodsobsessie gingen zijn 
tekeningen steeds meer domineren. Ver Huells ouders stierven kort na elkaar in het begin van de jaren 
zestig. De familie was echter niet onbemiddeld en door diverse erfenissen was hij financieel onafhankelijk 
en kon hij zich als verzamelaar profileren.  
Alexander Ver Huell voorzag zijn eigen tekeningen die gelithografeerd in boekvorm werden uitgegeven 
vaak van langere of kortere begeleidende teksten. Ook schreef hij een aantal verhalen, die door de 
Arnhemse uitgever Thieme werden gepubliceerd in drie bundels met als titel Schetsen met de pen. Ver Huells 
oeuvre als schrijver is beperkt, maar van heel behoorlijke kwaliteit. Schrijven kon hij zeker, maar hij gaf de 
voorkeur aan tekenen. 
Op latere leeftijd werd Ver Huell in in de Arnhemse samenleving een bekende verschijning. Hij kleedde 
zich immer zeer elegant en woonde met zijn huishoudster in een statig pand aan de Boverbeghstraat. Met 
het verstrijken der jaren verzuurde de excentrieke vrijgezel, hij werd een kluizenaar. In 1892, bij zijn 
zeventigste verjaardag, wilde men hem huldigen. Ver Huell weigerde: hij wilde een lintje. In diverse 
krantenadvertenties meldde hij 'Men schrijve op mijn graf: Hij deed veel voor zijn land, zijn land deed 
niets voor hem'. Vijf jaar later stierf hij (1897). 
Ver Huell had de neiging om alles te bewaren. Zijn dagboeken, correspondentie, talloze originele prenten, 
verzamelde uitgaven en zijn eigen boekerij zijn alle overgeleverd en vormen een uniek tijdsbeeld. 

Biografie(ën) 
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs. (1985) 
Werken 
Schetsen met de pen, 3 bundels (1853, 1861, 1876)  
Volk en kunst (1862)  
Cornelis Troost en zijn werken (1873)  
Jakobus Houbraken et son oeuvre (1875)  
Afspiegelingen (1884) 

 
 

naar inhoudsopgave



 15

Alexanders Erfenis ? 

ell De Kemnade niet, onderhands of desnoods op de veiling? 
In zijn dagboek schrijft hij dat het fortuin er niet was. Op 10 januari 1862 echter wil hij de toren wel kopen 

en 

 gelden in drie jaren had kunnen verteren. Tante schonk 

n 

ig 
e 

later 

 
oorlijke druk. Maria Johanna heeft echter op 92-jarige leeftijd in haar gebruikelijke 

 

ranse 

en van haar laatste zoon in 1827 zijn gebeurd. 

jk wilde. 
Maar hij had het niet samen met zijn vrouw kunnen vastleggen, zijn testamenten waren onderling 

anse wet beïnvloedde de zaak ook nog eens. Moreel was de afloop wellicht 
rtner ten behoeve van de eigen 

t immers vaak voor! 

naar inhoudsopgave

Waarom kocht Alexander Verhu

(de rest is al afgebroken). Nu is het te betalen. Vriend notaris Ketjen raadt het af. Maar Alexander: `M
zal zeggen dat het me om de titel te doen is'. De volgende dag vraagt Alexander het Insinger toch. Dan 
weer Alexanders rancune: `De admiraal had onder andere aan mijn vader geschreven dat Tante nimmer 
zoo onredelijk zou zijn van een goed te vervreemden dat geheel uit zijn hooge betrekkingen was 
opgespaard, terwijl hij zonder buitensporigheid die
echter ruim 2½ ton aan legaten weg en de ½ Kemnade aan J. Tengbergen'. (Die 2½ ton was in feite maar 
ruim 1 ton) Op 30 januari zegt Insinger het zó te willen verkopen, maar dan lezen we plotseling `Van de 
koop der Kemnade zal niets kunnen komen. Ik deed het uit een soort van eerbied voor de herinnering va
den Admiraal VerHuell en met oog op mijn nakomelingen of die van Henri VerHuell'. Bervoets schrijft 
erbij dat Alexander nu een en ander in ogenschouw had genomen; de toren zou steeds bewaakt moeten 
worden en dat kon Alexander niet opbrengen. 

Over de koper Insinger schreef Alexander: `Die mij het slechtst behandelden zag ik sterven of ongelukk
worden. Hij die De Kemnade gekocht had, die mij bij testament toebehoorde, kwam naast mij wonen. D
man stierf in de kracht der jaren (Insinger werd inderdaad maar 51 jaar) en zijn zoon ruïneerde zich en 
schoot zich voor den kop'. 

Ook admiraal Tengbergen moest het ontgelden. Alexander schrijft dat Maria Johanna met deze neef 
gebrouilleerd was en wel zodanig, dat `die zelfs niet haar lijkkoets mogt volgen'. Zelfs schrijft hij: 'eerst na 
lang procederen bekwamen wij de halve Kemnade'. Dit lijkt al heel vreemd, waarom zou de notaris het 
niet direct uitbetaald hebben? Er moest natuurlijk wel eerst bijna drie jaar op de veiling worden gewacht. 
Misschien waren er in tussentijd strubbelingen. En onderwijl stierf Maurits in die periode ... 

Maria Johanna was bij het overlijden van haar man al 81 jaar en - naar Alexander schrijft - werd ze 
ook nog blind. Het testament ten voordele van de Tengbergens tekende ze op haar 91e, vrij kort dus 
voordat ze op 93-jarige leeftijd stierf. Tussen de regels door lijkt Alexander de Tengbergens ietwat te willen
beschuldigen van onbeh
handschrift nog iets over haar afstamming geschreven met daaronder dat ze dat eigenhandig had gedaan.
En dié brief heeft Alexander zelf ook weer bewaard ... 

Het is uiteraard geenszins uitgesloten dat Maria Johanna zich ten gevolge van het opduiken van de F
kinderen ook meer was gaan oriënteren op de familie van haar zuster, die met een Tengbergen was 
gehuwd. Maar dat kan ook al wel na het overlijd

Juridisch is er niets incorrects gebeurd. In vele opzichten is niet gebeurd wat Carel Hendrik eigenli

verwarrend en de Fr
aanvechtbaar, maar dit soort testamentswijzigingen na de dood van de pa
familie kom

  

Samengesteld 
door Roel Aerts 
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