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VOORWOORD

Villa De Ooyman heeft op mij een welhaast 
betoverende werking gehad: toen ik de villa voor 
het eerst in 2003 zag, stond deze direct op mijn 
netvlies gebrand. De majestueuze, maar ook 
charmante uitstraling van het pand droeg beslist bij 
aan mijn motivatie voor en het plezier in het tot 
stand brengen van deze scriptie. De landelijke 
ligging in natuurgebied “de Wrange” aan de rand 
van de gemeente Doetinchem, leverde een 
aangename bijdrage hieraan. De zoektocht naar de 
architect van De Ooyman en de reconstructie van 
de oorspronkelijke toestand heeft mij sinsdien soms 
obsessief bezig gehouden.  

Op voorhand was er niet veel informatie over de 
villa beschikbaar. Dit, terwijl deze een rijke 
architectuur kent en een dito geschiedenis. In de 

scriptie bied ik een zo compleet mogelijke 
geschiedenis aan, waarin ik de diepste wortels tot 
aan de huidige ontwikkelingen beschreven heb. 

Mijn speciale dank gaat uit naar de volgende 
personen, die mij met hun welwillende 
medewerking van de meest uiteenlopende 
informatie hebben voorzien: de heer A.L. Snelting, 
oud bewoner van boerderij De Ooyman; de heer V. 
Snelting, bewoner van de Ooymanhoeve; de familie 
Hermans, oud bewoners van de “huisjes”; de heer 
H.R. Popkema, huidig bewoner van de “huisjes”; en 
de heer D.J. Baan, directeur van zorghotel De 
Ooyman.  
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ONTVOUWING 
Men moet goed zoeken, maar daar ergens in de 
bossen tussen Gaanderen en Doetinchem staat de 
statige villa “De Ooyman” uit 1929. De weg er naar 
toe is zanderig en vol met kuilen, in de winter is een 
vierwielaangedreven voertuig geen overbodige 
luxe. Deze weg heet de Ooijmanlaan en voert ons 
door een heuvelachtig landschap van bos en weide 
naar wat ooit het onderkomen is geweest van een 
belangrijke industrieel: Rento Wolter Hendrik 
Hofstede Crull. 

 

Figuur 1: Villa De Ooyman aan Wrangelaan nummer 9. 

Villa De Ooyman is onorthodox. Datzelfde geldt 
voor de persoon die opdracht gaf tot de bouw van 
de villa. Aan alles valt dit af te lezen: de 
majestueuze afmetingen, het zwierige 
daklandschap, de weelderige ornamenten, 
enzovoort. Het geheel is gevormd door een 

mysterieuze combinatie van stijlen uit verschillende 
perioden en ook landen. De Ooyman doet in zijn 
heuvelachtige omgeving zelfs on-Nederlands aan, 
zodat men zich op een zonnige dag in Zuid-
Duitsland waant. 

 

Figuur 2: Villa De Ooyman anno 2010 

Om deze villa te doorgronden is het belangrijk dat 
we eerst aandacht besteden aan de persoon 
Hofstede Crull. Vervolgens gaan wij naar het jaar 
1647, het jaar waarin de wortels van De Ooyman 
hun diepste punt vinden. Dan klimmen wij langs de 
wortels omhoog, via villa Het Wilbert naar de 
tegenwoordige tijd. Langzaam maar zeker wordt De 
Ooyman ontrafeld en worden er tekenen van de 
thans onbekende architect zichtbaar. De villa is 
weliswaar statig maar niet statisch. Na Hofstede 
Crull hebben verschillende bewoners hun stempel 
gedrukt op hetgeen dat later in deze scriptie 
onsterfelijk zal blijken. 
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1. RENTO WOLTER HENDRIK HOFSTEDE CRULL 
Villa De Ooyman is in 1928-1929 gebouwd in 
opdracht van de Overijsselse industrieel Rento 
Wolter Hendrik Hofstede Crull (1863-1938), een 
persoon met een karakter dat al even bijzonder is 
als dat van de villa zelf. Ten tijde van de stichting 
van de villa was Hofstede Crull directeur van de 
Verenigde IJzerfabrieken, “de VIJF”, in 
Doetinchem en fabriceerde in deze omvangrijke 
fabriek elektromotoren. Daarmee concurreerde hij 
met de HEEMAF (Hengelose Elektrische En 
Mechanische Apparaten Fabriek), het bedrijf dat hij 
met zijn voormalige compagnon Willem Willink in 
1908 stichtte en waar hij als directeur in 1919 
ontslag nam.  

 

Figuur 3: Rento Wolter Hendrik Hofstede Crull. 

Naast fabrikant mag Hofstede Crull gezien worden 
als een ware elektriciteitspionier. Hofstede Crull 
heeft grote verdiensten gehad als initiator van 
intergemeentelijke electriciteitsvoorziening op het 
platteland, als ook stichter van een fors aantal 
elektriciteitsbedrijven, waaronder het Hengelose 
TCS (Twents Centraal Station voor Electrische 
Stroomlevering).1  Zijn ondernemerstalent en goede 
contacten maakten de oprichting van zijn vele 
bedrijven mogelijk. Zo wist hij voor de oprichting 
van het TCS onder andere de drie gebroeders van 
het textielgeslacht Stork aan te trekken als  
investeerders. Twente bleek een gunstig industrieel 
klimaat voor de levering van elektriciteit.2  

 

Figuur 4: Hofstede Crull achter het stuur van een Spijker met 
de chauffeur naast zich. 

Niet alleen elektromotoren boeiden Hofstede Crull, 
ook benzinemotoren deden zijn hart sneller 
kloppen. Als fervent autoliefhebber is hij in zijn 
leven eigenaar geweest van zo’n zestig auto’s, 
waaronder voornamelijk sportauto’s (fig. 4). Zijn 
autoliefde ging zo ver dat hij binnen de HEEMAF 
de “Spijker Automobiel Verhuur Maatschappij” 
exploiteerde.3  Met de auto maakte hij eens een 
lange tocht door Duitsland naar Oostenrijk, een 
voor het beginnende autotijdperk hachelijke 
onderneming. Maar voor zaken werden de vele 
kilometers met plezier afgelegd. Sinds zijn studie 
aan de Technische Hochschule in Hannover 
alsmede zijn functie als agent van de firma Körting 
uit Kortingsdorf was Duitsland zowel zakelijk als 
recreatief een frequente bestemming. Daarnaast 
heeft hij in de fabrieken van Thomson Houston en 
General Electrics in de Verenigde Staten gewerkt.  

Hofstede Crull heeft vele auto’s gereden en ook 
vele huizen bewoond: van geschakelde 
arbeiderswoningen tot een kasteel. Meestal 
verbouwde hij bestaande panden en soms pleegde 
hij nieuwbouw. Hofstede Crull was een 
eigengereide man en duldde geen autoriteiten. 
Verbouwingen werden dan ook vaak begonnen 
terwijl er nog geen wettige toestemming voor 
gegeven was (binnen de HEEMAF zorgde zijn 
eigenzinnige gedrag nog wel eens voor de nodige 
conflicten).4  De verbouwingen zijn opvallend te 
noemen en de verhuizingen gingen van grote 
huizen naar kleine huizen èn andersom. In 1929 
verhuisde Hofstede Crull voor de laatste maal: van 
kasteel Wisch in Terborg naar villa De Ooyman in 
Doetinchem, waar hij gewoond heeft tot zijn dood 
in 1938. 
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2. DE WORTELS VAN VILLA DE OOYMAN 

CLAES OOYMAN 

De naam “De Ooyman” is onlosmakelijk verbonden 
met boerderij De Ooyman, welke op enkele 
tientallen meters in noordoostelijke richting van de 
huidige villa was gelegen. De naam voert ons naar 
het jaar 1647: P.C. Hooft is zojuist overleden aan 
de gevolgen van een verkoudheid en Willem II 
volgt Frederik Hendrik op als stadhouder. In 
datzelfde jaar, ver van de gebeurtenissen in het 
westen van het land, bouwt een zekere Claes 
Ooyman een kleine boerderij in “Oosseld”. Naar de 
aard van zijn achternaam woont Claes Ooyman hier 
niet alleen. Enkele tientallen ooien, vrouwelijke 
schapen, vallen onder zijn dagelijkse zorg. We 
zouden Ooyman vrij kunnen vertalen als 
“schapenman”.  

 

Figuur 5: De bouwlanden van boerderij De Ooyman, 1832. 

Bij het boerderijtje hoort een “klein busken met 
opgaende boemen ende enich ackermael”- een klein 
stukje bos, bestaande uit bomen, en enkele 
akkermalen of heggen.5 Op een kleine afstand 
daarvan grazen de schapen op twee verspreid 
liggende weiden, van welke een de naam “IJsseltje” 
draagt. Direct om de kleine boerderij liggen zes 
bouwlanden, die gebruikt worden voor het 
verbouwen van graan (fig. 5). Zeer lucratief is dat 
niet, want Claes Ooyman moet als “garfpachter” 
een deel van zijn oogst afstaan aan de rentmeester 
die gronden in bezit heeft van het voormalige 
klooster Bethlehem dat vlak bij de Rekhemseweg 

stond en rond 1580 verwoest werd.6 Claes Ooyman 
is niet de enige garfpachter, ook de buurtbewoners 
van de boerderijen Nijenhuis en Elberg en 
boerderijtjes Puilkamp en Jacobistede staan een 
deel van hun oogst af.  

Claes Ooyman houdt zich niet met ongewone zaken 
bezig. Het houden van schapen en het verbouwen 
van graan (rogge) is zeer gebruikelijk in Oosseld, 
een gebied dat voornamelijk bestaat uit heuvels, 
heide, struikhout en moerassen. 7  Het heuvelachtige 
landschap is een oud rivierduinlandschap, 
bestaande uit uitgestrekte zandgronden waarop 
eiken en berken groeien. De heideschapen van 
Claes Ooyman gedijen goed op deze ruige gronden. 
De overtollige stoffen van de schapen worden met 
de heideplaggen in de potstal verzameld en over de 
ontgonnen, maar nog onvoedzame gronden 
verspreid. De onregelmatige ontginning  van de 
gronden in combinatie met de ongerepte, woeste 
natuur zorgt in Oosseld voor een afwisselend 
landschap van een grote schoonheid.  

Terug naar de tegenwoordige tijd. Van het huidige 
landschap in de voormalige buurtschap Oosseld 
moeten wij ons een ander beeld vormen dan hoe het 
in het voorgaande is beschreven, hoewel de 
belangrijkste landschappelijke kenmerken 
onveranderd gebleven zijn. Het heuvelachtige 
landschap getuigt nog steeds van een onbesproken 
schoonheid en eigenheid, en de onregelmatige 
ontginning van de gronden is blijvend opvallend. 
Na 1800 is er ten noorden van de Ooijmanlaan veel 
woeste grond ontgonnen en is het gebied, 
waaronder een aantal bouwlanden van De Ooijman, 
bebost geraakt door de aanplant van grove dennen 
en eiken hakhout. Van de bouwlanden van De 
Ooyman is alleen de meest noordelijke onaangetast 
gebleven. Andere zijn dus beplant met bomen of 
zijn bij verkavelingen uiteen of vervormd geraakt. 

Van het boerderijtje van Claes Ooyman rest ons, 
behalve wat scherven in de grond, niets meer. Het 
rietgedekte halle-huis boerderijtje, waarin Claes 
Ooyman met zijn schapen leefde, moet op een 
gegeven moment te klein geworden zijn. Een 
vergroting of vervanging van het bestaande en de 
toevoeging van een dwarsdeel moesten de groei van 
het boerenbedrijf mogelijk maken. Dit kunnen wij 
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afleiden uit de minuutplannen van 1811 tot 1832, 
waarin in de plattegrond een T-vorm te herkennen 
is met de toegang naar de deel aan de Ooijmanlaan 
en het woongedeelte dwars op het einde van de deel 
(fig. 6). In de 19e eeuw was het toevoegen van een 
dwarsdeel een gebruikelijke manier van vergroten 
in de Achterhoek. Enkele boerderijen in Oosseld, 
zoals Het Geutjen en De Duivenhof, zijn op 
dezelfde wijze vergroot en hebben nog steeds die T-
vorm. 

 

Figuur 6: Boerderij De Ooyman in 1811-1832. 

Ergens tussen 1832 en 1850 raakte de boerderij 
haar dwarsdeel kwijt. Bodemvondsten in de vorm 
van een groot aantal rode dakpanscherven met roet 
doen vermoeden dat dit deel van de boerderij door 
brand verwoest werd. Een militaire kaart uit 1890 
laat zien dat de boerderij daarna parallel uitgebreid 
werd met een gelijk volume. De nieuwe lange gevel 
van dit  geschakelde deel werd verfraaid met een 
gevelsteen waarin het jaartal 1854 met initialen 
gebeiteld was. Op enkele meters afstand van en 
parallel aan de nieuwe stenen uitbreiding werd in 
dezelfde periode een tweebeukige zwart geteerde 
houten schuur met wolfdak opgetrokken. Deze 
schaapskooi was wat hoger gelegen doordat deze 
half op een glooiing in het terrein gebouwd was. Zo 
bleven de schapen en de landbouwmachines, die er 
ook ondergebracht werden droog. Ook de 
geschakelde boerderijen waren voorzien van  
wolfdaken die samen een zakgoot vormden en met 
blauw gesmoorde oudhollandse pannen gedekt 
waren. 8 In de nabij de Wrangelaan gelegen 
geschakelde boerderij werd achterin het vee 
gehouden en werd de voorzijde bewoond door de 
boer en zijn gezin. Dit was gebruikelijk voor een 
hallehuis- boerderij. De voor en achterzijde werden 
nu echter verwisseld, zodat het woondeel aan de 
Ooijmanlaan lag. 

VILLA DE KOEKENDAAL  

In 1832 waren alle bouwlanden van boerderij De 
Ooyman in het bezit gekomen van stadsgeneesheer 
en burgemeester van Stad Doetinchem E.J. 
Planten.9 Sindsdien is het lange tijd in het bezit 
geweest van verschillende burgemeesters van Ambt 
Doetinchem, een gemeente die in 1825 werd 
opgericht en het dorp Gaanderen en de vier 
buurtschappen IJzevoorde, Oosseld, Langerak en 
Dichteren omvatte. In 1881 besloot een van die 
burgemeesters, naar wij aannemen, een villa te 
bouwen aan de Ooijmanlaan, pal naast boerderij De 
Ooyman (fig. 7). Deze ambtswoning werd “De 
Koekendaal” gedoopt, naar het gelijknamige 
bosgebied in Oosseld. Villa De Koekendaal kreeg 
een monumentale positie op de as van de 
Wrangelaan. Zo had men aan de zuidzijde uitzicht 
over de Wrangelaan en aan de noordzijde over de 
Hoge Kamp, een hoger gelegen weide. Dwars op de 
Wrangelaan, langs de Ooijmanlaan, ligt een 
akkerveld waarover men een aangenaam uitzicht 
had. Het is niet toevallig dat villa De Koekendaal in 
het verlengde van de middenas van dit licht 
trapeziumvormige veld is gebouwd. De vernauwing 
van het akkerveld richting de villa moet een 
prachtig gezicht geweest zijn. 

 

Figuur 7: Villa De Koekendaal  aan de Ooijmanlaan, 1905. 

Villa De Koekendaal kende een bijna vierkante 
omtrek en had twee woonlagen van welke de 
tweede als woonverdieping gebruikt werd. De hoog 
gelegen woonverdieping of bel-etage maakte het 
uitzicht over de Hoge Kamp mogelijk en dit werd 
veraangenaamd door de balkons met baldakijnen. 
Als men in deuropening van het ene balkon stond 
kon men zo, door het huis, over het andere balkon 
heen kijken. De bel-etage kwam ook goed van pas 
in de wat nattere tijden, want de Oude IJssel wilde 
nog wel eens buiten zijn oevers treden. Onder de 
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bel-etage lag het souterrain waar de keuken en 
andere dienende ruimtes, zoals de stookruimte, zich 
bevonden. Geheel zuiver is het souterrain niet: het 
souterrain ligt namelijk niet sous terrain. De 
toegangen naar het souterrain troffen we aan in de 
centraal geplaatste risalieten in de twee langste 
zijden, onder de balkons.  

Omdat de villa vier bijna gelijke zijden had, kon 
een eenvoudig schilddak met één noklijn niet 
volstaan. Het schilddak werd derhalve rond de 
omtrek geleid waardoor een omgaand schilddak 
met zakgoot ontstond. Aan de voet van het dak 
stond een hoge kroonlijst, die, zoals het woord al in 
zich draagt, het geheel bekroonde. Boven het dak, 
net naast de nok, kwamen twee schoorstenen uit en 
deze waren afgedekt met schoorsteenplaten. Het 
risaliet liep door tot in de dakpartij en bevatte een 
klein rechthoekig raam ter verlichting van de 
zolder. De bel-etage was van hoge schuiframen 
voorzien. Om de bewoners tegen allerlei 
weersinvloeden te beschermen, waren alle ramen 
voorzien van louvreluiken. Deze moeten 
donkergroen zijn geweest en vormden een sterk 
contrast met de witte gepleisterde gevel. 

Gelijk met de bouw van villa De Koekendaal, is de 
Wrangelaan verlegd naar zijn huidige positie, 

althans, de laatste vijftig meter van deze tot de 
Ooijmanlaan. Tegelijkertijd is de Wrangelaan 
wellicht doorgetrokken naar de Koekendaalseweg. 
De Wrangelaan vormde oorspronkelijk een 
verbinding tussen de bouwlanden van boerderij De 
Ooyman en de Bosweg (later Hulleweg), en boog 
na de knik iets meer af richting de boerderij. De 
verlegging van de Wrangelaan maakte het mogelijk 
de villa iets verder van de toch al zeer nabije 
boerderij te bouwen. De Wrangelaan zelf kon als 
onderdeel van het grondeigendom dienst doen als 
een statige oprijlaan en dit werd dan ook 
uitgedragen door de aanplant van Amerikaanse 
eiken aan weerszijden en de bouw van een solide 
poort aan het begin van de Wrangelaan, bij de 
huidige Hulleweg. 

Villa De Koekendaal is nooit door een 
gecultiveerde tuin omringd geweest. Op elk van de 
vier hoekpunten van de door grasland omgeven 
villa stond een cirkelvormige rodondendronpartij 
met een aanzienlijke diameter en aan de twee korte 
zijden van de villa stonden enkele opgaande bomen 
(fig. 8). Bij de villa behoorde vijftig hectare grond. 
Veel van deze grond bestond uit voormalige 
bouwlanden van de boerderij, zoals de percelen 69, 
70 en 71 die direct om de boerderij heen lagen (fig. 
5).10 

Figuur 8: Villa De Ooyman vanaf de Wrangelaan bezien 
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VILLA DEN OOYMAN 

Villa De Koekendaal behoorde vanaf 1886 toe aan 
S. Horsting, die de zoon was van Gerrit Jan 
Horsting,  burgemeester van Ambt Doetinchem en 
rentmeester van kasteel de Slangenburg.11 Of de 
burgemeesterszoon ook de stichter van de villa is, is 
niet met zekerheid te zeggen omdat deze immers 
pas vanaf 1886 als eigenaar te boek staat. Bij het 
overlijden van Horsting senior in 1895 is de villa in 
het bezit gekomen van de opvolgende 
burgemeester, Christian Bernhard Wilhelm Kehrer. 
Waarschijnlijk door toedoen van deze burgemeester 
is de naam “De Koekendaal” veranderd in “Den 
Ooyman”.12 In het boek “’n Monument voor een 
monument” wordt echter gesteld dat Hofstede Crull 
de oorspronkelijke naam na de aankoop van de villa 
in 1928 veranderd heeft. Maar een ansichtkaart van 
de villa met daarop “Den Ooijman” uit 1905 doet 
vermoeden dat de villa al voor 1905 van naam 
veranderd moet zijn. De toevoeging “Ambt 
Doetinchem”, een gemeente die in 1920 haar 
zelfstandigheid en naam verloor door de 
samenvoeging met de gemeente Stad Doetinchem, 
versterkt dit vermoeden. 

Na het overlijden van burgemeester Kehrer in 1902 
woonde zijn weduwe Elisabeth Remmelink nog tot 
haar dood in februari 1927  in thans villa “Den 
Ooyman”, waarna door de erven werd besloten tot 
boedelverkoop en verkaveling. Bij die verkaveling 
slonk het grondeigendom tot vijf hectare. De 
Ooyman is slechts enkele maanden in het bezit 
geweest van Jan Knake, rayoninspecteur van de 
Nederlandse Heidemij, thans Arcadis. Deze 
overleed enkele maanden na de aankoop. Aannemer 
Siebelink trad nu als bemiddelaar op bij de verkoop 
aan Hofstede Crull in 1928. 13  Na de bemiddeling 
belastte Hofstede Crull dezelfde Doetinchemse 
aannemer met de bouw van de huidige villa De 
Ooyman. Het bleek een rigoreuze verbouwing. 
Hofstede Crull liet de bestaande villa bijna tot aan 
het fundament toe afbreken om vervolgens een veel 
grotere villa te bouwen. Deze wijze van bouwen 
was Hofstede Crull niet volkomen vreemd, nee, 
zeer eigen zelfs. Al in 1914 liet hij een 
vergelijkbare verbouwing uitvoeren op landgoed 
“Het Wilbert” in het Overijsselse Hengelo… 
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3. VILLA HET WILBERT 
Landgoed Het Wilbert behoorde, voor het in 1912 
in bezit kwam van Hofstede Crull, toe aan de 
Hengelose wethouder en Eerste Kamerlid Jan van 
Alphen.14 Op landgoed Het Wilbert stond de 
gelijkgenaamde villa uit 1865 (fig. 9). Villa Het 
Wilbert had niet de omvang van een landhuis of een 
fabrikantenvilla. Het sobere klassieke gebouw 
bestond slechts uit een hoger deel “het transept” 
met verdieping en twee flankerende delen afgedekt 
door een samengesteld dak. De gevels van de villa 
waren wit bepleisterd en hadden een grijs geverfde 
plint. Aan de kop van het “transept”, aan het 
risaliet, lag een kleine buitenruimte met luifel welke 
door fijn hout- en regelwerk ondersteund werd. Al 
met al een typisch negentiende eeuws bouwwerk. 

 

Figuur 9: Villa Het Wilbert van Jan van Alphen. 

We zouden bijna denken dat Hofstede Crull niet 
veel op te leek hebben met negentiende eeuwse 
villa’s want ook Het Wilbert werd onherkenbaar 
verbouwd. Hij liet in de plaats een veel grotere villa 
bouwen, ontworpen door de Hengelose architect J. 
van der Goot in een samenwerkingsverband met de 
Bussemse architect C.J. Kruisweg (fig. 10).15 Dit is 
niet zo gek, wanneer we bedenken dat Hofstede 
Crull en zijn vrouw Aleida Dikkers vier dochters 
hadden. Bovendien had het gezin een 
keukenmeisje, een dagmeisje, nog een meisje en 
een gouvernante in dienst en deze woonden allen 
intern. Het bestaande huis bood dus niet genoeg 
ruimte en droeg in al zijn bescheidenheid niet de 
status van een welgestelde fabrikant uit. 

Architect J. van der Goot (18??-1927) is in Hengelo 
bekend van onder andere Villa Tichelwerk, welke 
in opdracht van textielfabrikant Willem Stork 
gebouwd was, en van de elektriciteitscentrale TCS, 

gebouwd in opdracht van Hofstede Crull. Architect 
C.J. Kruisweg (1868-1952) had een bureau in 
Bussum en ontwierp veel woonhuizen in die regio. 
Zowel Van der Goot als Kruisweg waren 
huisarchitecten van de Koninklijke 
Weefgoederenfabriek Stork (KWS) en van de 
Nederlandse Katoenspinnerij (NKS) in Hengelo. 
Het kwam vaker voor dat industriëlen 
huisarchitecten in dienst hadden die naast fabrieken 
woonhuizen ontwierpen. Zo maakte de familie 
Stork bijvoorbeeld gebruik van de diensten van 
Karel Muller voor buitenplaats De Oosterhof in 
Lonnekermeer en tuindorp Het Lansink in Hengelo. 
Eveneens gebruikelijk was de bouw van  
fabrikantenvilla’s op plekken waar voorheen een 
bescheiden huis of theekoepel gestaan had.16 Zo is 
villa Tichelwerk gebouwd op, nota bene, de 
fundamenten van het ouderlijk huis van J. van der 
Goot. 

Na de verbouwing was villa Het Wilbert met twee 
volwaardige verdiepingen uitgebreid en was er een 
grote erker met breed terras toegevoegd. Boven 
deze erker bevond zich een balkon met een 
smeedijzeren neo-rococo hekwerk, dat samen met 
de glooiende ondervlakken van de mansardekap de 
invloeden van de zogenaamde Um 1800-stijl 
verraadt.17 Deze invloeden uiten zich ook in de 
kruiskozijnen en de dakkapellen. Achter de erker 
lag de ontvangstruimte waar Hofstede Crull zijn 
zakenrelaties ontving. Links daarvan lag de 
eetkamer en rechts daarvan de slaapkamer van de 
heer des huizes.18 De entree van de villa werd 
verplaatst  van de zijkant naar de tegenovergestelde 
zijde van het terras. Daar de villa in hoofdzaak in de 
hoogte was uitgebreid, bleef de omtrek van de 
oorspronkelijke villa nagenoeg behouden. 

Lang heeft villa Het Wilbert er niet gestaan: in 
1918 leek de villa tot stof vergaan. De gemeente 
Hengelo had in dat jaar te kennen gegeven 
woonwijk “Het Wilbert”te willen stichten en wel op 
het gelijkgenaamde langoed van Hofstede Crull. Dit 
zette kwaad bloed bij deze, zeker nadat de 
gemeente Hengelo hem al geen ontheffing op het 
verbod van het gebruik van een motorvoertuig had 
willen verlenen.19 Hoe kon men dit een autofanaat 
als Hofstede Crull aandoen? Ook bij de HEEMAF 
ging het hem niet voor de wind. Deze problemen 
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moeten zeker meegespeeld hebben toen hij, na de 
mislukte onderhandelingen over de onteigening van 
een deel van zijn grond, villa Het Wilbert tot de 
laatste steen toe af liet breken. Er wordt wel 
beweerd dat Hofstede Crull, trots als hij was, met 
deze drastische daad voorkwam dat “de grote 
boosdoener”, burgemeester Tonckens, in het bezit 
zou komen van de villa.20 Zeker niet van een villa 
die de initialen van Hofstede Crull in het bovenlicht 
van de entree bevat. 

Hofstede Crull verhuisde hierna, in 1919, naar het 
deel van zijn landgoed dat in de gemeente Weerselo 
gelegen was, het Weusthag. Daar had hij de 
kleinere villa “Het Weusthag” laten bouwen, en dat 
moet naar een ontwerp geweest zijn van een andere 
architect dan J. van der Goot, aan wie Hofstede 

Crull zich wellicht niet meer durfde te tonen. Zijn 
verhuizing hield in dat de gemeente Hengelo 
aanzienlijke hoofdelijke omslag misliep 21 en dit zal 
ook precies zijn bedoeling geweest zijn. Geheel 
onschuldig zal Hofstede Crull in deze kwestie ook 
niet geweest zijn. Hij handelde veelal op voorhand 
zonder toestemming van autoriteiten, of dit nu om 
de aanvraag van een bouwvergunning ging of om 
belangrijke HEEMAF-zaken. Ook de verbouwing 
van Het Wilbert in 1912 zal vast zonder vergunning 
aangevangen zijn. Hoe drastisch de aanzet tot de 
sloop ook was, dit was de sloop zelf niet. Alle 
bruikbare elementen die hierbij vrijkwamen bij de 
sloop, of beter  gezegd, de demontage van Het 
Wilbert werden opgeslagen. Later zouden deze 
elementen een nieuwe bestemming vinden… 

 

 

 

 

Figuur 10: Villa Het Wilbert tussen 1912 en 1918 
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4. DE OOYMAN ONTRAFELD 
Zoals gezegd laat Hofstede Crull in 1928 de 
bestaande villa De Ooyman, de voormalige villa De 
Koekendaal, bijna tot aan het fundament toe 
afbreken. Net als bij Het Wilbert is dit een sloop 
met voorbedachte rade. Alle bruikbare elementen 
worden bewaard, waaronder de afgebikte 
bakstenen, de kozijnen van het souterrain, de Oud-
Hollandse dakpannen en de deuren. Als reden voor 
deze schijnbare zuinigheid kunnen we niet de 
financiële positie van Hofstede Crull aanwijzen. Hij 
is zeer kapitaalkrachtig en kan voldoende 
inkomsten uit de VYF en uit zijn baan als voorzitter 
van de afdeling “Grootbedrijf” van de Kamer van 
Koophandel verkrijgen. We moeten ons eerder een 
tijd voorstellen waarin het gewoon is om materialen 
te hergebruiken.  

Voor de bouw van De Ooyman worden ook de 
materialen die vrijkwamen bij de sloop van villa 
Het Wilbert uit hun tijdelijke opslag gehaald, te 
weten: de binnen en buitendeuren van de vestibule 
met flankerende vensters, de kruiskozijnen met 
louvreluiken, het hekwerk van het balkon en de 
loggia, de binnendeuren met kozijnen, de trap, de 
schouw, de spantbenen en de dakpannen. Mogelijk 
worden ook de houten vloerbalken en de afgebikte 

bakstenen meegenomen. Het vervoer van de 
elementen moet ongetwijfeld met vrachtwagens van 
zijn fabriek de VIJF gaan. 

ACTIVITEIT OP DE BOUWPLAATS 

Na de sloop van de oude De Ooyman, waarbij 
slechts een deel van de noordgevel blijft staan (fig. 
12), begint men met het leggen van de eerste 
afgebikte stenen. Het bestaande grondvlak wordt 
gehandhaafd en vergroot aan de zuidzijde met op de 
begane grond een eetkamer, een dienkamer en een 
garage, welke genoeg ruimte biedt aan de Plymouth 
van Hofstede Crull (fig. 13). Toegang tot de garage 
geschiedt aan de zuidzijde middels het openklappen 
van drie harmonicadeuren aan iedere zijde. Een 
logische plaats voor de toegang, want vanaf de 
poort aan het begin van de Wrangelaan heeft men 
hier al uitzicht op. In deze garage zou men zo nu en 
dan een locatie vinden om de voetjes van de vloer 
te gooien. Glad haksel, geleverd door boerderij De 
Ooyman, zou het dansen op de ruwe betonvloer 
veraangenamen.22 De dienkamer vormt de 
verbinding tussen de keuken en de eetkamer, die 
lager gelegen is om de ruimte representatiever te 
maken. Met de vergroting aan de zuidzijde 

Figuur 11: Villa De Ooyman tussen 1929 en 1938 met links op de achtergrond boerderij De Ooyman. 
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Figuur 12: Bouwfasen 1881-1929. 

 verandert de buitengevel van de oude De Ooyman 
in een binnengevel, waarbij de buitendeuropening 
de binnendeuropening naar de eetkamer wordt. De 
buitendeur zelf blijft een een buitendeur, maar is nu 
in dienst van de nieuwe keuken. Aan de westgevel 
wordt een risaliet met vestibule toegevoegd, waarin 
de hoofdtoegang tot de villa is opgenomen (fig. 11). 
De voormalige hoofdingang op het noorden, aan de 
Ooymanlaan, ondergaat een functieverandering en 
wordt een dienstingang. Met de plaatsing van de 

nieuwe hoofdingang aan de Wrangelaan verandert 
de richting van de villa. De twee gezichten van de 
siamese tweeling smelten samen tot een gezicht. 
Dat gezicht krijgt trekken van villa Het Wilbert, 
want de originele deuren met flankerende ramen 
worden gebruikt. Met het neo-rococo monogram in 
het bovenlicht van de entree wordt een inwoner uit 
het nabijgelegen Wehl belast.23 In het monogram 
ontdekken we de initialen “RWHHC” van Hofstede 
Crull en de datering “ANNO 1929” (fig. 17). Net 
boven het gesneden kalf, tussen ANNO en 1929 in, 
bevindt zich een lantaarn uitgedost in neo-rococo. 
Vermoelijk was het Wilbert ook van een dergelijk 
bovenlicht voorzien. Echter, het gebruik van het 
jaartal 1912 zou geschiedvervalsing betekenen. De 
vestibule wordt buiten het huis geplaatst omdat 
achter het risaliet geen ruime en representatieve 
ontvangstruimte kan bestaan door de aanwezigheid 
van een trap. Deze gesneden trap voert ons 
overigens van het souterrain naar de bel- etage, naar 
de slaapkamerverdiepingen tenslotte naar de zolder. 
Om de vestibule tegen regeninval te beschermen is 
deze afgedekt door een met leisteen bedekt 
lessenaarsdak.  

 
      Figuur 13: Plattegrond begane grond of souterrain. 

 
     Figuur 14: Plattegrond eerste verdieping of bel etage. 

 
     Figuur 15: Plattegrond tweede verdieping. 
 

 
     Figuur 16: Plattegrond zolder. 
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Figuur 17: Monogram in het bovenlicht. Het lantaarntje 
ontbreekt, alsmede de originele deuren. Situatie in 1985. 

Men neemt de organisatieprincipes van de 
oorspronkelijke villa over, dat wil zeggen: in het 
souterrain wordt gestookt, gekookt en gegeten, en 
op de bel-etage wordt gewoond, gewerkt en 
geslapen. Althans, alleen de heer des huizes heeft 
zijn slaapvertrek op de bel-etage, grenzend aan zijn 
werkkamer en aan het balkon. Tussen de 
werkkamer en de slaapkamer bevindt zich een 
badkamer. Op de bel-etage wordt de gevel zo 
teruggelegd dat ruimte ontstaat voor een balkon, 
welke afgewerkt is met de smeedijzeren balustrade 
afkomstig van Het Wilbert. Op dit balkon zou 
Hofstede Crull na de lunch vaak een wandelingetje 
voor de spijsvertering maken.24 Via een steile 
houten trap aan de oostkant van het balkon is het 
maaiveld te bereiken.  

Op de bel-etage treffen we ook de woonkamer aan, 
van waar schitterend uitzicht over het veld aan de 
westzijde. ’s Zomers kan men de openslaande 
deuren naar het met zon overgoten balkon op de 
zuidzijde openzetten, om daar van het uitzicht over 
de Wrangelaan en de tuin te genieten. ’s Winters 
kan men zich warmen bij de openhaard met neo-
rococoschouw. Men is voor de verwarming van het 
huis echter niet afhankelijk van deze haard. 
Hofstede Crull heeft zijn huis laten uitrusten met 
een modern centraal verwarmingssysteem in de 
stookruimte in het souterrain. In de verbrede muur 
tussen de stookruimte en keuken zijn de verticale 
leidingen en de rookgasafvoer van het 
verwarmingssysteem opgenomen. Ook de keuken 
vindt een rookgasafvoer in deze. Met de open haard 
in de woonkamer ontstaan zo twee schoorstenen, 
die samen uitmonden in het midden van de nok. Via 
een sleepconstructie op de zolderverdieping worden 

de schoorstenen naar het midden gebracht en 
samengesmolten tot één. 

Wat het dak betreft: het mansardedak van villa Het 
Wilbert moet Hofstede Crull wel bevallen zijn want 
ook De Ooyman is met het kloeke doch elegante 
mansardedak getooid. Het dak kraagt uit zodat een 
dakoverstek ontstaat. Aan dit overstek is de 
mastgoot bevestigd, een goot gelijk aan die op de 
knik van de kap. De dakbedekking laat een 
combinatie zien van Oud-Hollandse dakpannen 
afkomstig van de oude De Ooyman en de 
verbeterde holle pannen afkomstig van Het Wilbert. 
Die op de onderste schilden van het mansardedak 
zijn vanwege de steilte gespijkerd. Het is heel goed 
mogelijk dat een gedeelte van de dakconstructie van 
Het Wilbert opnieuw in De Ooyman geconstrueerd 
is. Het is namelijk niet toevallig dat de omtrek van 
De Ooyman ongeveer vier overstekken kleiner is 
dan die van Het Wilbert en ook de vorm van de 
gebogen dakvlakken is nagenoeg gelijk. 

 

Figuur 18: De Ooyman in kleur. 

Kleurloos is De Ooyman niet. Van Het Wilbert 
worden aan de buitenkant de kleuren zachtgeel en 
donkergroen overgenomen. Donkergroen voor de 
goten, de boeiboorden en het smeedijzeren hekwerk 
(fig. 18). Zachtgeel voor de de windveren en de 
onderzijde van de overstekken. De kozijnen, het 
raamhout en de luiken waren al voorzien van deze 
kleuren. Enkel de deuren met kozijn in de vestibule 
zijn niet van een verflaag voorzien, maar van een 
blanke laklaag. De buitenwanden zijn wit 
gepleisterd. Voor de plint is een kleur gekozen die 
de kleur van hardsteen benadert: blauwgrijs. Aan de 
binnenkant hebben de deuren en kozijnen van de 
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vestibule en de eerste verdieping een blanke 
laklaag, net als de trap met gesneden spijlen en 
smeedwerk. Alle overige deuren en kozijnen zijn in 
kleur.  

DUITSE TREKKEN 

Villa De Ooyman doet in zijn voorkomen Duits 
aan, zowel in hoofdvorm als in detail. Dit is voor 
een belangrijk deel te danken aan donorvilla Het 
Wilbert welke sterk geïnspireerd was op de Um-
1800 stijl, een stijl die ontstond uit het boek “Um 
1800” dat door de Duitse architect Paul Mebes in 
1908 geschreven werd en zeer populair was. Het 
boek geeft een overzicht van belangrijke 
bouwwerken rond het jaar 1800, vooral in 
Duitsland maar ook in andere Europese landen. Het 
is niet moeilijk om de bron van inspiratie in dit 
boek te vinden. De neo-rococo paneeldeuren met 
bovenlicht en de twee flankerende ramen met 
fijnmazige roedeverdeling blijken nauwgezet 
overeen te komen met het reeds niet meer bestaande 
haus Bredt in Barmen (fig. 20), een stadsdeel van 
de stad Wuppertal in de Duitse deelstaat Nordrhein 
Westfalen, die aan de Achterhoek grenst. 

 

Figuur 19: Gartenstadt, Nürnberg, 1923.  

Dit “Bergische Schieferhaus” kenmerkt een 
bouwtraditie in de regio Bergische Land: een 
traditie van leisteen. Om de vakwerkhuizen betere 
bescherming te bieden tegen de hevige regenval in 

die regio, worden de huizen van top tot teen 
bekleed met leisteen. Ook de dakkapellen worden 
zo bekleed. In de onderste dakvlakken van het 
mansardedak van De Ooyman, op de penanten van 
de dakkapellen, kunnen we een soortgelijke 
techniek bespeuren, hoewel de bekleding hier 
bestaat uit blauw gesmoorde pannen. 

 

Figuur 20: Ingangspartij van Haus Bredt, Barmen, 1908. 

Tot zover de banden met het Bergische Land. De 
overige kenmerken van De Ooyman kennen een 
weidere verspreiding in Duitsland, zoals de 
mansardekap met geschakelde dakvensters en 
overstek (fig. 19), de horizontale roedeverdeling 
van de ramen in de dakpartij, het klokvormige 
fronton van het risaliet en de smeedijzeren neo-
rococo balustrade van het balkon. We zouden het 
dakoverstek ook kunnen beschouwen als een 
invloed van Frank Lloyd Wright. De dakkapellen 
met hun verticale dakpannen en hun horizontaal 
georienteerde ramen  zouden we aan de 
Amsterdamse School toe kunnen schrijven. Dit zou 
passen in het plaatje van de Nederlandse bouwtrant 
eind jaren twintig. In een beschrijving van het 
monument door de gemeente Doetinchem in 19??, 
wordt het laatstgenoemde punt inderdaad zo 
gesteld. Wanneer we de delen niet afzonderlijk 
maar in hun samenhang beschouwen moeten we 
toch concluderen dat de villa meer Duits dan 
Nederlands is. 
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5. TEKENEN VAN DE ARCHITECT 
Het moet voor de architect geen gemakkelijke 
opgave zijn geweest. Allereerst komt er een 
eigenwijze opdrachtgever bij hem met een loods 
vol bouwdelen, een aantal ongebruikelijke wensen 
en een uitgewoonde 19e eeuwse villa. Dan bekijkt 
hij de inhoud van de loods en het te verbouwen 
object. Voor de architect staat vast dat er weinig eer 
te behalen is nu de ingredienten al bepaald zijn. 
Toch weet hij met de beschikbare materialen een 
elegant en uniek bouwwerk te scheppen.  

DE GEVELCOMPOSITIE 

Omdat de bouwelementen onderling in hun 
afmetingen niet congrueren kiest de architect in 
plaats van een klassieke gevelcompositie zoals die 
van Het Wilbert of de oude De Ooyman, voor een 
wat meer vrije compositie: een acentrisch geplaatste 
ingangspartij, lokale symmetrieën en 
venstergroepen.  

 

Figuur 21: Hoofdgevel (reconstructie 1929). 

In het rechterdeel van de hoofdgevel levert dit een 
alternerende compositie op: drie souterrainvensters 
worden gevolgd door twee kruisvensters, en op 
deze laatste volgen drie dakvensters van de 
slaapkamerverdieping (fig. 21). Alle vensters 
worden uitgelijnd op een van de stijlen van de 
kruisvensters. Zo doende kunnen de luiken van de 
souterrainvensters niet op hun gebruikelijke wijze 
aangebracht worden. Daarom worden zij 
scharnierend aan elkaar verbonden en aan de 
rechter zijde van het kozijn opgehangen. Ook aan 
de linkerzijde van het –symmetrische- risaliet wordt 
dit zo gedaan. Het risaliet kent drie verticale 
vensterstroken van welke de middelste breder is en 

hoger uitkomt, om de vorm van het fronton te 
volgen. Vanaf de aanzet van de mansardekap 
verandert de roedeverdeling van de ramen: van zes-
ruits naar twee-ruits. 

 

Figuur 22: Linker zijgevel (reconstructie 1929). 

In de linker zijgevel (Noord), werkt de architect met 
een venstergroep die bestaat uit drie lagen: de eerste 
laag wordt gevormd door de dienstingang en een 
ventilatiegat voor de achterliggende stookruimte, de 
tweede laag door twee kruisvensters en de derde 
laag door twee dakvensters, van welke één driedelig 
is (fig. 22). Overigens, alleen van deze gevel laat de 
architect een groot deel staan bij de sloop van de 
oude De Ooyman. De deur van de dienstingang en 
rechts daarvan het souterrainvenster blijven 
daardoor op hun oorspronkelijke plek alsmede twee 
gevelopeningen op de eerste verdieping, hoewel 
licht verbreed. Links van de deur is ook een 
souterrainvenster, maar deze wordt zo dicht 
gemaakt dat er een klein ventilatiegat overblijft 
voor de achterliggende stookruimte. Flankerende 
kleine vensters markeren de dienstingang en 
vormen een lokale symmetrie. De dienstingang zelf 
vormt met de bovenliggende vensters en ook de 
schoorsteen een verticale centrale compositie.  

In de compositie van de rechtergevel kan de 
architect niet goed slagen (fig. 23). Het is aan deze 
kant dat Hofstede Crull zijn inpandige garage en de 
toegang wenst te hebben. De architect probeert de 
zeer brede opening (met stalen onderslagbalk) van 
de garage in balans te brengen door een venster met 
afwijkende roedeverdeling rechts van de twee 
eetkamervensters aan te brengen. Het kruisvenster 
met openslaande deuren naar het balkon midden 
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boven de opening moet het geheel verder in balans 
brengen. Alle overige vensters zijn met de stijlen op 
elkaar uitgelijnd, maar vormen geen zuiver 
geometrische venstergroep. Al met al is deze 
gevelcompositie niet bepaald het toonbeeld van 
elegantie en schoonheid. 

 

Figuur 23: Rechter zijgevel (reconstructie 1929). 

 

Figuur 24: Achtergevel (reconstructie 1929). 

Dat laatste geldt ook voor de achtergevel (fig. 24). 
Met slechts enkele vensters en deuren maakt de 
architect deze gevel tot een sobere afschutting. 
Immers, aan deze zijde ligt op slechts enkele 
tientallen meters afstand de goed in bedrijf zijnde 
boerderij De Ooyman. In de compositie van de 
achtergevel gebruikt de architect nu ook de luiken 
van de kruisvensters. Met de deur en de 
aaneengesloten vensters van de keuken, de 
kruisvensters met luiken en het driedelige 
dakvenster van de slaapkamerverdieping ontstaat 
een geometrische vorm, die van een driehoek. Deze 
compositie wordt gecomplementeerd door een 
souterrainvenster aan de linkerzijde en een deur 
naar de stookruimte aan de rechterzijde. Om de 
afschutting compleet te maken wordt een verzonken 

stenen huisafvalbak met lessenaarsdak, op enkele 
meters afstand van de achtergevel, in de grond 
gemaakt. 

DE PLATTEGROND 

In de plattegrond gaat de architect uit van een 
eenheid van vijf bij vijf meter. Deze maat bestaat al 
in de plattegrond. Hij deelt de bestaande 
plattegrond zo in dat met deze afmetingen twee 
vierkante ruimtes ontstaan (fig. 12). Het 
hoofdvolume van het gebouw wordt aan de 
zuidzijde met één eenheid uitgebreid naar drie 
eenheden. Voor de diepte van het balkon wordt een 
halve eenheid aangehouden: tweeëneenhalve meter. 
In de oorspronkelijke plattegrond zijn de hallen al 
twee meter breed (tweevijfde deel van een eenheid), 
welke maat gebruikt wordt voor de breedte van de 
as die het gebouw in tweeën snijdt, de diepte van de 
vestibule en de breedte van de aanluitende hal, 
naast de trap. Om de royale trap in te passen wordt 
een bestaande binnenwand meer naar buiten 
verplaatst, waardoor ook een meer geschikte ruimte 
ontstaat voor een garderobe. 

DE ARCHITECT 

Tot op heden was ons niet bekend wie de architect 
van De Ooyman geweest is. De 
monumentenbeschrijving van de gemeente 
Doetinchem geeft geen vermelding. Ook de door 
een bombardement in de Tweede Wereldoorlog 
vernietigde archieven van de gemeente 
Doetinchem, kunnen het ons niet vertellen. Gezien 
de status van Hofstede Crull moet het echter zeker 
een landelijk bekende architect geweest zijn met 
een gedegen kennis van de Duitse bouwkunst. De 
architect Jan Stuivinga blijkt wonderwel te voldoen 
aan alle criteria. Het is heel waarschijnlijk dat Jan 
Stuivinga de schepper van De Ooyman is. Waarom 
zal later blijken. Het moet ongeveer zo gegaan zijn: 

Ergens in 1928 benadert Hofstede Crull de landelijk 
bekende architect Jan Stuivinga in Zeist. Hij licht 
zijn plannen aan Stuivinga toe en toont de 
tekeningen van villa Het Wilbert. Bij het zien van 
deze tekeningen moet  Stuivinga denken aan een 
ontwerp van dertien jaar terug: huize De Lariks in 
Assen, evenzo getooid met een mansardedak (fig. 
25). Met dit huis in zijn achterhoofd begint 
Stuivinga met de tekeningen voor de verbouwing 
van de villa van Hofstede Crull.  
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Jan Stuivinga (1881-1962) heeft een gedegen 
kennis van de Duitse bouwkunst. Na zijn studie aan 
de Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen in Rotterdam, deed hij 
in 1905-1906 ervaring op bij Johannes Kraaz in 
Berlijn en bij Ochsenmayer & Wissmüller in 
Nürenberg.25 Daarnaast maakte hij al schetsend een 
rondreis door Duitsland. Uit die periode stamt zijn 
“Duitsch werk”, zoals hij dit zelf noemde.  Tot diep 
in zijn oevre zijn de invloeden van zijn Duitse werk 
te bespeuren. Amper terug uit Duitsland won Jan 
Stuivinga de prijsvraag voor het stadhuis in Zeist. 
Met zijn broer Theo (1880-1959) werkte hij de 
plannen vanaf 1907 uit, waarna landelijke 
bekendheid volgde. Rond 1928 hebben de 
gebroeders Stuivinga al vele villa’s, voornamelijk 
in Zeist, op hun naam staan. 

Ook van landhuizen heeft Stuivinga veel kennis. 
Voor het ontwerp van De Ooyman put Stuivinga uit 
eerdere ontwerpen van landhuizen, waaronder het al 
genoemde huize De Lariks. Tussen De Lariks en 
De Ooyman bestaan bijzonder treffende 
gelijkenissen: de alternerende en asymmetrische 

compositie van de hoofdgevel, de venstergroepen, 
het klokvormige fronton, het met leien gedekte 
portaal en ook overeenkomsten in de plattegrond 
zijn te ontdekken. Aan de achterzijde van het huis, 
ter plaatse van de keuken, treffen we een bijna 
identieke compositie aan: een aaneengesloten rij 
vensters met daarboven een kruisvenster. De bron 
van de vestibule moeten we overigens ergens 
anders zoeken, en wel in Amersfoort. Daar heeft 
Stuivinga in 1920 een landhuis ontworpen met een 
uitwendige vestibule gelijkend op die van De 
Ooyman (fig. 26). Deze vestibule kent eveneens een 
compositie die bestaat uit een deur met twee 
flankerende vensters. In elke zijwand bevindt zich 
ook een venster. Boven de vestibule treffen we een 
dakkapel aan die in hetzelfde vlak ligt als de gevel. 
Achter de vestibule ligt een gelijkvormig 
trappenhuis. 

In de organisatie van de plattegrond van De 
Ooyman zijn meerdere overeenkomsten met huize 
De Lariks te noemen. Op de begane grond de 
asymmetrisch geplaatste hoofdingang en een 
zijingang als dienstingang met portaal (fig. 27).   

 
 
Figuur 25: Huize De Lariks, Assen (1915). 
 
 

 
   Figuur 26: Landhuis, Amersfoort (1920). 
 

 
 

 
 
Figuur 27: Plattegrond huize De Lariks (variant met garage). 
 

 
   Figuur 28: Eerste verdieping landhuis, Amersfoort. 
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De stookruimte en de keuken delen een schoorsteen 
met elkaar, zoals de salon en de halle dat doen in de 
plattegrond van De Lariks. Op de eerste verdieping 
congrueert het balkon aan de korte gevel op het 
zuiden, hoewel het balkon van De Ooyman naar het 
zuiden gedraaid is. Dan de overeenkomsten op de 
tweede verdieping, de slaapkamerverdieping: 
Behalve de plaats van de badkamer aan de 
zuidgevel, tussen twee slaapkamers in, komt de 
ingeschoven wand van een van de slaapkamers 
overeen. Een laatste overeenkomst met De Lariks is 
het aantal verdiepingen. Overigens, met het 
landhuis in Amersfoort bestaan evengoede 
overeenkomsten in de plattegrond: vooral de vorm 
van de trap achter de vestibule, en de gang op de 
eerste verdieping met ongelijke kamers aan beide 
uiteinden (fig. 28). 

 

Figuur 29: Landhuis De Til, Zetten (verbouwing, 1923). 

Het handschrift van Stuivinga kenmerkt zich door 
de vaak asymmetrische gevelcomposities met twee- 
en driedelige vensters in groepen, door het gebruik 
van uitwendige bouwdelen in de vorm van erkers 
en de met leien gedekte vestibules en portalen. Van 
zijn hand komen plattegronden met een vrije 
compositie, dat wil zeggen zonder een strikte 
structuur. Asymmetrie, al dan niet lokaal, is hierbij 
meer een regel dan een uitzondering. Een 
asymmetrie kan bij Stuivinga al veroorzaakt 
worden door een verschuiving van slechts een halve 
meter. Hierdoor kunnen de plattegronden in hun 
structuur wat achteloos overkomen. Ook in 
gevelcomposities lijkt Stuivinga zo over te komen, 
zoals in die van het risaliet van De Ooyman, waar 
de middelste vensters breder zijn dan de 
flankerende. De vensters net boven de vestibule zijn 
niet uit dezelfde eenheden opgebouwd als de 
bovenlichten van de kruisvensters, maar hebben 

eenheden die horizontaal van aard zijn. 
Bovenstaande kenmerken zijn ook bijzonder sterk 
vertegenwoordigd in landhuis De Til in Zetten, wat 
net als De Ooyman het resultaat van een 
verbouwing is (fig. 29). 

 

Figuur 30: Villa aan de Donkere Laan, Zeist. 

Dat villa De Ooyman, wat ons dus zo duidelijk het 
handschrift van Jan Stuivinga laat lezen, niet in het 
archief van de gebroeders Stuivinga is te vinden, is 
merkwaardig te noemen. Of toch niet? Er zijn 
verschillende argumenten aan te voeren waarom het 
ontwerp van De Ooyman niet aan te treffen is in het 
archief. Allereerst kunnen we stellen dat het archief 
niet compleet is. Bij een opruiming kan het dossier 
De Ooyman in de prullenbak zijn beland en zo’n 
opruiming heeft zich wel eens voorgedaan. Dit is 
echter onwaarschijnlijk gezien de gewichtigheid 
van zowel de opdrachtgever als van zijn huis. Een 
andere mogelijkheid is dat Stuivinga een 
samenwerking is aangegaan met een andere 
architect. Van Stuivinga is bekend dat hij met 
verschillende architecten heeft samengewerkt, 
waaronder H.G. Krijgsman.26 Echter niet rond 
1928. Nog een andere mogelijkheid is dat Stuivinga 
slechts het schetsontwerp heeft aangeleverd en dat 
aannemer Siebelink deze heeft uitgewerkt tot het 
bestek. Veel overtuigender is de stelling dat 
Stuivinga zichzelf geen erkenning wilde geven voor 
de creatie van De Ooyman. Immers, de 
dominerende ontwerpingrediënten waren al bepaald 
door Kruisweg en Van der Goot. Hoe dan ook, 
Stuivinga besloot geen melding te maken van De 
Ooyman in zijn archief. 
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6. NA HOFSTEDE CRULL 

Na een slepend ziekteproces kwam er in 1938 een 
einde aan het veelbewogen leven van Rento Wolter 
Hendrik Hofstede Crull. Hij werd bijgezet bij zijn 
eerste vrouw in het familiegraf in Borne, de plaats 
waar hij zijn carrière begon. In de villa liet hij zijn 
tweede vrouw, de Duitse Elisabeth Kühn, en de 
huisdame achter. Deze huisdame, Maria Johanna 
Loep, verzorgde Hofstede Crull tot zijn laatste 
ademtocht en was al met de familie verbonden 
sinds villa Het Wilbert, waar ze als gouvernante 
kwam.27 Mevrouw Loep werd als een familielid 
beschouwd en deelde mee in de nalatenschap. Tot 
1948 bewoonde zij permanent villa De Ooyman en 
gebruikte daarbij de eerste verdieping, waaronder 
het voormalige slaap- en werkvertrek van Hofstede 
Crull. Naast mevrouw Loep werd de villa bewoond 
–gehuurd- door mevrouw Zwart, een sociaal 
werkster in dienst van de “Gelderse Tram”,  met 
drie kinderen. In de loop der jaren werd het 
inwonertal uitgebreid met een chauffeur van de 
Gelderse tram.28 Tot in de zolder werd De Ooyman 
uiteindelijk bewoond, waardoor het aanbrengen van 
zolderkamers en dakkapellen onvermijdelijk werd. 

DOOR HET OOG VAN DE NAALD  

In 1945 werd het kleine, naburige Gaanderen 
tweemaal getroffen door geallieerde luchtaanvallen. 
Gaanderen gold als een plaats waar 
bommenwerpers op hun weg naar Duitsland door 
luchtafweergeschut onderschept dienden te worden. 
Vlakbij huize De Hulle, aan de Hulleweg, stond het 
luchtafweergeschut opgesteld. De bewoner van het 
huis vluchtte uit angst voor een bombardement naar 
De Ooyman. Ternauwernood heeft het verzet in de 
persoon van meneer Harrewiech, machinist bij de 
WOG (Waterleidingmaatschappij Oost-
Gelderland), een luchtaanval op De Ooyman af 
kunnen wenden. Hiermee werd niet alleen de 
vernietiging van de prachtige villa voorkomen maar 
ook de dood van vele bejaarden. Deze waren vanuit 
bejaardentehuis Bathesda, dat in het zwaar 
gehavende en overstroomde Vlissingen lag, naar 
Doetinchem geevacueerd en in De Ooyman 
ondergebracht. Zij kwamen samen met een echtpaar 
dat een weeshuis leidde op het eveneens 
overstroomde eiland Tholen. 29 Boerderij De 
Ooyman was ook niet geheel onverdienstelijk. Deze 
lag namelijk op een smokkelroute voor vluchtende 

Joden. Voor een nacht werden de Joden bij de 
famile Snelting ondergebracht, om de tocht de 
volgende dag te hervatten. Tegenover de boerderij, 
aan de Ooijmanlaan, had de familie een 
schuilkelder gebouwd om zich te beschermen tegen 
het bommengeweld in Gaanderen. 

Tot 1946 bleven de bejaarden en het echtpaar met 
de weeskinderen in De Ooyman. Daarna keerden zij 
terug naar de provincie Zeeland. 

STICHTING DEN OOIMAN 

Met de opname van de bejaarden uit Vlissingen was 
de basis gelegd voor een verzorgingshuis dat van 
1948 tot 1963 bestond als stichting “Den Ooiman” 
(fig. 31). In het eerste jaar van het bestaan van deze 
stichting werden er plannen voor een kleine 
verbouwing gemaakt. Eerder al, tussen 1938 en 
1943, waren er kamers met dakkapellen op zolder 
bijgemaakt.  

 

Figuur 31: Villa De Ooyman in 1949. 

Men had nu meer slaapkamers nodig, zodat enkele 
kamers verdeeld werden door het construeren van 
lichte wanden. Op de begane grond werd een 
rouwkamer in de garage gemaakt. De bestaande 
opening van de garage werd vanaf de linkerzijde 
versmald en de harmonicadeuren maakten plaats 
voor een groot venster en een deur. In 1951 kwam 
daar een lijkenhuisje in de achtertuin voor in de 
plaats (fig. 32). Even terug naar 1948. Op de eerste 
verdieping werd de voormalige slaapkamer van 
Hofstede Crull verdeeld in een keuken en een 
zitkamer voor de directrice. De werkkamer werd 
gedoopt tot slaapkamer. Op de tweede verdieping 
werd de kleine kamer direct rechts van het 
trappenhuis verdeeld in een keuken en een kamer 
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voor afzondering. Aan de andere zijde van het 
trappenhuis had de adjunct-directrice haar zit- en 
slaapkamer. Tot en met deze verdieping kwam de 
nieuw aangebrachte eetlift. Deze was broodnodig 
omdat het dagverblijf van de patiënten in de 
voormalige woonkamer op de eerste verdieping, en 
de keuken op de begane grond gelegen was. In de 
oude eetkamer werd nu geslapen. 

 

Figuur 32: Boerderij De Ooyman, daarachter het lijkenhuisje 
met paviljoentjes en rechts villa De Ooyman (omstreeks 1953). 

Naast een eetlift werd er in 1951 een inpandige 
personenlift gerealiseerd, naar een ontwerp van 
architect J.G.A. Heineman uit Velp. De voormalige 
dienstingang bleek een ideale locatie om een lift te 
plaatsen, hoewel de breedte net niet toereikend was. 
Daarvoor werd de wand van de stookruimte 
afgebroken en opnieuw gemetseld met een kleinere 
diepte. Over de volle hoogte van de linker zijgevel 
werd een stuk wand weggenomen ter breedte van 
de liftschacht. De vervolgens nieuw gemetselde 
wanden werden doorgezet tot in de zolder, wat 
verstrekkende gevolgen had. Zo verdween de 
dienstingang op de begane grond. Ook veranderde 
op de eerste verdieping de voorheen grote 
rechthoekige kamer in een vierkante kamer en 
verhuisde een kruisvenster naar de achtergevel. En 
het dakvenster verloor op de slaapkamerverdieping 
door de erachter gemetselde muur zijn functie en 
werd vervangen door dakpannen. Tenslotte stak 
daar nu die dakopbouw uit, niet bepaald een fraai 
aanzicht. Dat geldt ook voor de verstoorde 
compositie van de linker zijgevel. Echter niet voor 
de structuurverandering van de eerste verdieping, 
waar nu een eenvormige hal ontstond met daaraan 
twee vierkante vertrekken. In de plattegrond had de 
lift zondermeer een logische en bevredigende 
inpassing. Betreurenswaardig was de verstoorde 
gevelcompositie. 

Aan de linkergevel was er minder te betreuren. 
Noodzakelijkerwijs werd een brandladder voor het 
personeel op zolder aangebracht en de dakkapel aan 
de achterzijde werd verbreed met twee vensters. 
Vanuit deze dakkapellen had men overigens een 
prachtig uitzicht over de omgeving. 

HUIZE DE SPRINGPLANK 

Ten tijde van stichting Den Ooiman had de villa al 
enkele operaties met blijvende littekens ondergaan. 
De eerstvolgende grote ingrepen kwamen pas vanaf 
1963, toen de villa van gebruiker wisselde. In de 
aanloop naar 1963 barstte het verzorgingshuis 
zowat uit zijn voegen. Daarom werd in 1963 onder 
dezelfde naam een nieuw verzorgingshuis 
gerealiseerd aan de Keppelseweg in Doetinchem. 
Eerstvolgende gebruiker van villa De Ooyman werd 
blindeninstituut “Bartiméus” uit Zeist. Villa De 
Ooyman fungeerde als dependance “De 
Springplank” van deze stichting, voor meervoudig 
gehandicapte kinderen.  

 

Figuur 33: Huize De Springplank. 

Het blindeninstituut had echter weinig oog voor de 
schoonheid van de villa, getuige de toevoegingen 
en verwijderingen die men deed. De villa werd van 
al zijn houten oogleden ontdaan en de ogen zelf 
werden geperforeerd met ventilatoren (fig. 33). Van 
de oude luiken werd een kippenhok gemaakt.30 En 
men scheen nogal bang te zijn geweest voor brand, 
want vrijwel de hele achtergevel werd voorzien van 
stijgers met ladders en trappen (fig. 34). Twee 
branddeuren werden gemaakt in het onderste 
dakvlak, aan de achterzijde van de villa. Verder 
werden er binnen trappen voor enkele ramen 
gemaakt om het vluchten door de ramen mogelijk te 
maken. Naast het steigerwerk aan de achterzijde, 
werd er ijzerwerk in de vorm van valbeveiliging en 
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zonnenschermen aan de rechter zijgevel bevestigd 
(fig. 33). 

 

Figuur 34: Huize De Springplank met brandladders. 

De dakkapel aan de voorzijde werd verbreed met 
twee vensters. Hetzelfde aantal werd bijgemaakt 
aan de achterzijde. Van het donkergroen van het 
raamhout en de goten nam men afscheid. In de 
plaats werd een groot aantal potten witte verf 
opengetrokken. Het zorgde voor een heel ander 
aanzien nu de roeden, goten en lijstwerk wit waren. 

 

Figuur 35: Boerderij De Ooyman, eind 1965. 

Eind 1965 kocht Bartiméus de boerderij van de 
familie Snelting aan. De familie had zojuist in 1959 
een nieuw woonhuis links van de boerderij laten 
bouwen en de boerderij zelf getransformeerd in een 
varkensstal (fig. 35). De varkens moesten nu plaats 
maken voor een zwembad voor de kinderen van De 
Springplank en het woonhuis zou gebruikt worden 
als directiewoning. Daarmee zou een nijpend 
gebrek aan ruimte gecompenseerd worden. Toch 
besloot men in het voorjaar van 1967 de boerderij 
met de grond gelijk te maken, waarmee een einde 
kwam aan eeuwenlange boerderijgeschiedenis op 
deze plek. Net voor de aankoop door Bartiméus 

vetrok de familie Snelting driehonderd meter 
verderop naar de nieuwgebouwde boerderij aan 
Ooijmanlaan 24. De naam van de oude boerderij 
verhuisde mee. Reeds voor de Tweede 
Wereldoorlog bestonden overigens al plannen om 
de boerderij af te breken. De verspreidingslucht van 
de varkens zal daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld 
hebben.  

 

Figuur 36: Plan uitbreiding keuken, 1969.  

In 1969 werd de keuken aan de achterzijde 
vervangen door een aanbouw naar een ontwerp van 
architect G. Menkveld uit Gorssel. Veel breekwerk 
kwam daar niet aan te pas, want over de gehele 
breedte van de keuken was al een gevelopening 
aanwezig. Slechts de ononderbroken rij van ramen, 
alsmede de  deur en de plint werden verwijderd. 
Het bestaande steigerwerk werd over de keuken 
heen geleid. 

Het was in de tijd van huize De Springplank dat de 
Wrangelaan niet langer als oprijlaan gebruikt werd. 
Door de onoverzichtelijke situatie van de 
rodondendronpartijen aan en een beweeg van auto’s 
over de Wrangelaan gebeurden er ongelukken met 
de kinderen. De directrice besloot daarop actie te 
ondernemen en legde het probleem voor aan de 
gemeente. Die liet in een raadsbesluit de 
Wrangelaan definitief afsluiten.31 De Ooijmanlaan 
nam alle taken van de Wrangelaan hierbij op zich. 
Later verdwenen ook de grote rodondendronpartijen 
op de vier hoeken. 
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OPVANGTEHUIS VOOR SURINAMERS 

Vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname, eind 
1974, kwam een grote migratie van Hindoestaanse 
Surinamers naar Nederland op gang, wat als een 
grote verrassing voor de Nederlandse overheid 
kwam. Zij probeerde de Surinamers tijdelijke 
opvang te bieden in kazernes.32 Hoewel De 
Ooyman bepaald geen kazerne is werd de villa toch 
gevuld met Surinaamse vluchtelingen, die in 
groepen inburgeringscursussen kregen.  De 
gemeente Doetinchem had daarvoor een stichting in 
het leven geroepen die zich zo’n vier jaar lang over 
de Surinamers moest buigen. Van deze periode is 
verder maar weinig bekend. Het verhaal doet de 
ronde dat er in De Ooyman een rituele moord door 
Hindoestaanse Surinamers gepleegd zou zijn. Tot 
op heden is de juistheid hiervan niet te bevestigen. 

PROJECTONTWIKKELINGEN  

Omstreeks 1978 diende de volgende eigenaar zich 
aan: Novio Magnum vastgoed b.v., een 
projectontwikkelaar met grootse plannen. Bij de 
gemeente Doetinchem werd een bouwaanvraag 
ingediend voor een conferentiecentrum met een 
vijftal appartementen aan de Wrangelaan. De 
Ooyman zou volgens de plannen omgebouwd 
worden tot een conferentiecentrum (fig. 37). 
Hiertoe zou de villa ingrijpend gereorganiseerd 
moeten worden, want om het gebouw geschikt te 
maken voor conferenties waren namelijk grote 
zalen nodig. Deze zouden ontstaan door het 
samenvoegen van ondere andere de garage, de 
eetkamer en de garderobe. Na de verlening van de 
bouwvergunning in 1984 werden de plannen slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd. De grote verbouwing van 
De Ooyman bleef uit wegens financiële problemen 
van de projectontwikkelaar. Met de bouw van de 
appartementen ving men in 1984 wel aan, maar 
deze werden niet afgebouwd. 

Onder de Doetinchemse bevolking en de gemeente 
Doetinchem zelf had De Ooyman inmiddels geen 
bijster goede naam verworven; er leek zelfs een 
vloek op de villa te rusten. In 1984 werd er zelfs 
door de gemeente Doetinchem aan 
projectontwikkelaar Topmunt b.v. uit Zandvoort 
een vergunning afgegeven voor “het slopen van  
debouwvallige villa Wrangelaan 9”.33 Binnen het 
kader van het behoud van de villa mogen we van 

geluk spreken dat ook deze projectontwikkelaar te 
maken kreeg met financiële problemen en van de 
sloop af moest zien.34 De plannen om De Ooyman 
in een conferentiecentrum te veranderen waren nu 
definitief van de baan.  

 

Figuur 37: De Ooyman als conferentiecentrum. 

Vanaf 1978 kende de villa leegstand en het verval 
trad dan ook snel in. Om de leegstaande villa te 
beschermen tegen krakers, werden rondom hekken 
geplaatst, maar er waren meer maatregelen nodig. 
Binnen de hekken werden herdershonden geplaatst, 
die villa dag en nacht moesten bewaken. De honden 
misten hun doel echter, omdat zij zich meer op de 
voortplanting richtten, dan op het op afstand 
houden van indringerswaren. Bovendien ontbrak 
het de dieren aan goede voeding waardoor de 
alertheid verzwakte. Antiekdieven wisten de villa 
van een aantal waardevolle objecten te ontdoen. Zij 
ontmantelden de schouw in de woonkamer, 
demonteerden de gesneden balustrade, en haalden 
de eveneens  gesneden binnen- en buitendeuren van 
de vestibule weg. Gaandeweg geheel onttakeld 
stond de villa daar te wachten op een nieuwe 
bewoner. De deur kon echter niet meer 
“platgelopen” worden. 
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OOYMANPARK DOETINCHEM 

Inmiddels groeide er een kleine berkenboom op het 
balkon en bij regen kon men binnen net zo nat 
worden als buiten. Er was een kapmes voor nodig 
om bij de entree van de villa te komen. Men kon 
dan alsnog niet naar binnen want alle 
gevelopeningen op de begane grond waren 
afgetimmerd. Zo trof de volgende eigenaar, Prent-
Landman Architecten uit Den Haag, de villa in 
1984 aan. Omstreeks deze tijd werd de vestibule 
van de villa van nieuwe binnen- en buitendeuren 
voorzien. Ter vervanging van de gestolen 
balustrade werd er “Heras”-hekwerk in het 
trappenhuis aangebracht en de wildernis om de villa 
heen werd getemd. 

 

Figuur 38: Villa De Ooyman, omstreeks 1985 

Nog altijd was de villa onbewoond, hoewel het 
architectenbureau wel de indruk van bewoning 
probeerde te wekken door verlichting en vitrage aan 
te brengen. De bijgelegen appartementen werden 
daarentegen wel bewoond. Het vijftal 
appartementen was afgebouwd en het voormalige 
verpleeggebouw was met de transformatie in 
veertien appartementen geschikt gemaakt voor 
bewoning. Samen met de villa zouden de negentien 
appartementen het “Ooymanpark” vormen, naar de 
plannen van Prent-Landman Architecten (fig. 39). 
Het architectenbureau was overigens niet de 
feitelijke eigenaar. De villa en de appartementen 
waren ondergebracht in stichting “De Oude 
Ooyman”, die tot doel had: het herstel en gebruik 
van De Ooyman in de sociaal-culturele annex 
recreatieve sfeer.35 

 

Figuur 39: Plattegrond van het Ooymanpark 

VEDASTAD 

Van de plannen voor het Ooymanpark kwam 
uiteindelijk niets terecht. In 1988 vond er een 
splitsing in het eigendom plaats, waarbij de villa en 
de appartementen van elkaar gescheiden werden. 
Voor de appartementen gold nu het 
appartementsrecht.Vanaf 1989 werd De Ooyman 
van Prent Landman Architecten gehuurd door de 
Stichting Integrale Yoga Nederland, in de persoon 
van Krijn Kleer.  

De heer Krijn Kleer, een van oorsprong 
Rotterdamse groenteboer, verklaarde zichzelf na het 
zien van Vilayat, de zoon van Hazrat Inayat Khan 
tot “Agastya”, wat in het Sanskriet “De 
Allerhoogste” betekent. Om zich heen verzamelde 
“Goeroe” Kleer veertien trouwe volgelingen, die 
teleurgesteld waren in de bestaande godsdiensten en 
zochten naar een “nieuwe waarheid”.36 Onder de 
naam “Vedastad” bewoonde de sektarische 
gemeenschap de appartementen. In de eetkamer, de 
enige bewoonbaar gemaakte ruimte in de vervallen 
villa, zo nu en dan activiteiten georganiseerd. In één 
van de appartementen werd yoga beoefend. 

Het verval kende in 1992 zijn hoogtepunt. De 
bouwkundige staat van De Ooyman was 
afschrikwekkend: loszittende en verdwenen 
verflagen, verdwenen raamroeden, gebroken 
dakpannen en leien, ingeslagen ruiten, rottende 
kozijnen, een afgebrokkelde schoorsteenplaat, 
enzovoort (fig. 40, 41 en 43). Al met al maakte De 
Ooyman een spookachtige indruk. 
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 Figuur 40: Spookhuis De Ooyman, 1992 
 

 
    Figuur 41: Achtergevel met keuken, 1992 

 
 
 Figuur 42: De woonkamer zonder de neo-rococoschouw, 1992 
 

 
 
    Figuur 43: Het balkon, 1992 

 
 
 Figuur 44: De trap met HERAS hekwerk, 1992 
 

 
 
    Figuur 45: De vesituble zonder de gesneden deuren, 1992 

Vooral het balkon liep door de ontbrekende 
dekplaten op de penanten na regenval in de winter 
hevige vorstschade op (fig. 43). Met de schade 
tekenden zich de oorspronkelijke openingen in de 
rechter zijgevel af: een deel van de opening van de 
garage links (fig. 43) en rechts het verdwenen 
venster (fig. 41). Naar aanleiding van de slechte 
bouwkundige staat werd door “Stichting Hermans 
Ontwerp en Advies Vedastad” een plan gemaakt 
voor een grondige renovatie van De Ooyman. 

Vooral de keuken aan de achterzijde zou ingrijpend 
en in stijl verbouwd worden. Door financiële 
problemen van de Agastya werden er slechts delen 
van de plannen uitgevoerd, waaronder de herbouw 
van het balkon en de herstelwerkzaamheden aan het 
dak. Het balkon is niet in zijn oorspronkelijk staat 
hersteld, maar asymmetrisch, dat wil zeggen dat de 
hoekpenanten niet even breed zijn gemaakt. Drie 
nieuwe, identieke kozijnen moesten de oude, rotte 
exemplaren vervangen. 
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Figuur 46: Voorstel voor de renovatie, 1993 

In april 1993 koopt de stichting Integrale Yoga 
Nederland De Ooyman van Prent-Landman 
Architecten aan, zoals afgesproken was in de 
huurkoop overeenkomst van 1989. Voor 600.00 
gulden wisselde de villa met de appartementen –
“huisjes”- van eigenaar. Op de dag van deze 
aankoop verkocht de Agastya een groot deel van  
het compex weer voor 1,1 miljoen gulden, hetgeen 
kwaad bloed zette bij een deel van zijn volgelingen. 
Immers, met eigen investeringen hadden zij voor de 
waardevermeerdering van de appartementen 
gezorgd. Krijn Kleer vertrok hierop en liet zijn 
volgelingen berooid achter. Vedastad verloor 
hiermee haar burgemeester en viel uiteen. 

HET GROTE HERSTEL 

In 1996 kwam De Ooyman voor het eerst sinds 
1948 weer in particulier gebruik. De familie Van 
Delden was gemoeid met een enorme klus: er 
bevond zich nog steeds Heras-hekwerk langs de 
trappen en de bouwkundige staat van de villa was 
abominabel te noemen. De trappen werden weer 
voorzien van een smeedijzeren balustrade, hetzij 
niet volgens authentiek recept. Het herstel van De 
Ooyman kan niet als een grondige restauratie 

worden beschouwd. Met de familie Van Delden 
kreeg de oorspronkelijk spierwitte villa zijn huidige 
creme-witte kleur en veranderde het donkergroen 
van de smeedijzeren balustrade van het balkon in 
donkerrood. In de voormalige eetkamer werd nu 
gekookt en de woonkamer werd L-vormig door het 
wegbreken van de wand die voorheen de 
woonkamer van de slaapkamer scheidde. De 
nieuwe doorgang werd aan beide zijden gemarkeerd 
door gecanneleerde zuilen voorzien van een 
natuursteenimiterende verflaag. De vloer was een 
vakkundig ingelegde parketvloer waarover thans 
nog gelopen wordt. Ook op de begane grond werd 
het nodige breekwerk verricht. Tussen de keuken en 
het terras aan de achterzijde werd een verbinding 
gemaakt door de verwijdering van een binnenwand 
en een buitenwand door middel van een dubbele 
deur. Tenslotte is op zolder de op instorten staande 
achterste schoorsteen weggehaald. De aanliggende 
schoorsteen raakte hierdoor uit balans, hetgeen 
verzakkingen in het dakvlak teweeg bracht. 

Met de intrek van de familie Webbink in 2001 
kreeg het herstel een vervolg. In de uitbreiding van 
1969 werd een zwembad gerealiseerd en in de 
zuidgevel werden klapdeuren geplaatst zodat een 
open verbinding met het nieuw aangelegde terras 
mogelijk was.  Op de slaapkamerverdieping werden 
de systeemplafonds en de “Gamma” deuren 
verwijderd. In de plaats daarvoor kwamen rijk 
geornamenteerde stucplafonds en stijlvolle deuren. 

ZORGHOTEL DE OOYMAN 

Villa De Ooyman lijkt toch als zorginstelling te zijn 
voorbestemd, want sinds het vertrek van de familie 
Webbink in 2003 wordt de villa opnieuw bewoond 
door zorgbehoevende bejaarden. Om de ouderen 
niet alleen in luxe maar ook in volledige veiligheid 
te laten vertoeven zijn de nodige maatregelen 
getroffen: naast de nieuwe met rolstoel 
toegankelijke lift is een noodtrap geplaatst en in het 
in het trappenhuis zijn rookscheidingen 
geconstrueerd. “Alle aanpassingen hebben niet 
geleid tot een achteruitgang van de monumentaliteit 
en kwaliteit van het pand”, beweert Bureau Phi, 
welke verantwoordelijk is voor het ontwerp. De 
nieuwe rookscheidende wanden in het trappenhuis 
zijn functioneel maar zeker niet ontsierend omdat 
zij in de stijl van de wand van de vestibule zijn 
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gemaakt (fig. 47). Weliswaar zijn de gangen 
daarachter erg donker geworden.   

Het zorghotel telt momenteel elf appartementen. Dit 
aantal is ontstaan door het realiseren van kamers op 
de zolderverdieping en door de L-vormige 
woonkamer weer in twee vertrekken te scheiden. 
Ter vervanging van de woonkamer is de 
voormalige garage ingericht als dagverblijf voor de 
patiënten. Tussen dit verblijf en de keuken is de 
wand weggenomen en is het vloerniveau verhoogd 
om een rolstoelvriendelijke verbinding met de tuin 
tot stand te brengen. Zo doende is een deel van de 
oorspronkelijke granitovloer aan het oog 
onttrokken. 

 

Figuur 47: Rookscheidende wand. 
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BEVINDINGEN 
Na een periode van 363 jaar leeft de naam Claes 
Ooyman nog steeds voort. De bouw van zijn 
boerderijtje in 1647, op een plek die tot op heden 
tot de verbeelding spreekt, betekende het begin van 
een bewogen geschiedenis. Met de bouw van villa 
De Koekendaal in 1881 werd de basis gelegd voor 
de latere villa De Ooyman. 

Het was de welgestelde industrieel Rento Wolter 
Hendrik Hofstede Crull die villa De Koekendaal in 
1928 verbouwde tot een gracieus onderkomen. Met 
de Zeister architect Jan Stuivinga in de arm 
genomen, wist Hofstede Crull een villa neer te 
zetten die in Duitsland beter tot zijn recht zou 
komen dan in Nederland. Het kloeke mansardedak, 
de sierlijke entree en de weelderige balustrade van 
het balkon, zijn allen afkomstig van villa Het 
Wilbert, die in 1912 door C.J. Kruisweg en J. van 
der Goot volgens de Duitse Um-1800 stijl werd 
gebouwd. Ondanks de roof van de neorococo 
paneeldeuren, de schouw en de balustrade van de 
trap, is villa De Ooyman “an sich” gebleven.  

Tot op heden zijn de sporen van alle vroegere 
bewoners te ontdekken: de vensters in het 
souterrain van de burgemeester; het 
dichtgemetselde raam in de noordgevel van 
Hofstede Crull (fig. 48); de dakkapellen van de 
huurders van mevrouw Loep; de lift van 
verpleeghuis Den Ooiman; de keuken van huize De 
Springplank; de entreedeuren van Prent-Landman 

Architecten; de asymmetrische penanten van het 
balkon van de Agastya; de toog in de badkamer van 
de familie Van Delden; het zwembad met 
klapdeuren van de familie Webbink; en de 
brandvoorzieningen van zorgvilla De Ooijman. 

 

Figuur 48: Het eerste litteken. 

Daarmee zijn we ver van de wortels verwijderd 
geraakt. De situatie in 1929 kunnen we ondanks de 
reconstructietekeningen niet meer evenaren. Ook 
het omliggende landschap is sterk veranderd. De 
vrijstaande positie van de villa, als die van een villa 
in een Alpenlandschap, moest worden opgeofferd 
aan het verpleeggebouw ten behoeve van huize De 
Springplank. Van boerderij De Ooyman zijn geen 
sporen meer. Na de vele verbouwingen en de “bijna 
dood”-ervaring in 1984, heeft villa De Ooyman 
zich als onsterfelijk bewezen.  
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SLOTWOORD 

Deze scriptie is voor mij, de auteur, het resultaat 
van een intensief onderzoek naar de geschiedenis 
van villa De Ooyman. De hoogtepunten van het 
onderzoek waren voor mij de ontdekking van de 
architect en de voltooiing van de 
reconstructietekeningen. Enerzijds koester ik de 
wens voor een volledige reconstructie van De 
Ooyman, anderzijds zouden daarmee alle sporen 
worden uitgewist, die nu juist voor de rijke 
geschiedenis zo bepalend zijn geweest. Men zou 
kunnen overwegen om de luiken terug te brengen 
aan de nog aanwezige haken en de villa weer in de 
oorspronkelijke kleurstelling te laten schitteren. 
Binnen het kader van het behoud en het herstel van 

de architectonische kwaliteit van de villa, zou een 
enigszins vermogende particuliere bewoner het 
meest wenselijk zijn. Echter, het huidige gebruik 
als zorgvilla, welke onderdeel is van de “European 
Care Hotel” keten, kan meer bestaanscontinuiteit 
garanderen. 

Mijn bezoek aan De Ooyman op 24 mei 2010 zal 
zeker niet het laatste bezoek zijn. Mocht u het 
European Care Hotel in Doetinchem ook eens 
willen bezoeken, wees dan gewaarschuwd: “You 
can check out any time you like, but you can never 
leave…”37 
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VERANTWOORDING 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het 
gemeentearchief van Doetinchem flink te lijden 
gehad onder de bombardementen en wel zo dat 
geen enkel document de vlammenzee heeft kunnen 
ontsnappen. Het grote gebrek aan (nauwkeurige) 
tekeningen heeft de reconstructie bemoeilijkt. Door 
uit te gaan van de tekeningen die in 1948 voor een 
kleine verbouwing gemaakt zijn, en oude 
ansichtkaarten, hebben we tot een zo goed 
mogelijke reconstructie kunnen komen. De 
reconstructies zijn door de auteur zelf vervaardigd. 

In hoofdstuk 6 is dankbaar gebruik gemaakt van de 
informatie verstrekt door: de heer A.L. Snelting, 
oud bewoner van boerderij De Ooyman (van 1930 
tot 1967); de heer en mevrouw Hermans, oud 
bewoners van de “huisjes”; en de heer H.R. 
Popkema, huidig bewoner van de “huisjes”.  

BEELDMATERIAAL 

De afbeeldingen zijn afkomstig uit de archieven 
en/of de collecties van: Historisch Museum 
Hengelo; Historisch Centrum Overijssel; Stichting 
Oald Hengel; Gelderland in Beeld; Achterhoeks 
Streekarchief; Historische Vereniging Deutekom; 
Gemeentearchief Doetinchem; Nederlands 
Architectuur Instituut; de boeken Um 1800 (Paul 
Mebes, 1918), Monumenten in Nederland, 
Gelderland (Ronald Stenvert, 2000), Het moderne 
landhuis in Nederland (J. H. W. Leliman, 1922), 
Moderne Bauformen: Monatshefte für Architektur 
und Raumkunst (Hoffmann, 1923); de websites 
http://www.watwaswaar.nl, 
http://www.bing.com/maps; de familie A. Hermans; 
de heren H.R. Popkema, A.L. Snelting, J. Tuik, H. 
van de Pol, H.L. van Essen. 
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