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Iets buiten het  eeuwenoude en pittoreske Gelderse Hanze- en vestingstadje Elburg ligt  het  landgoed Old 
Putten, ééns een versterkt huis van beruchte roofridders, thans een charmant  buiten dat  sinds 1879 in handen 
is van de familie Rambonnet. Het huis wordt bewoond door de heer en mevrouw Witjes-Rambonnet. Het 
landgoed Old Putten, zo’n 17 hectare groot, is een beschermde rijksmonumentale historische buitenplaats.

Geschiedenis

Old Putten is gelegen bij Doornspijk, lange tijd een zelfstandige gemeente maar sinds 1974 deel uitmakend 
van de gemeente Elburg. Doornspijk werd reeds omstreeks 800 vermeld als “villa Thornspiic”. Het  huis 
Putten of Old Putten (“Oelden Putten”) kan eveneens bogen op een lange geschiedenis: het zou reeds zijn 
vermeld in 1186 als leen van graaf Otto I van Gelre. In 1200 was Herbaren van Putten getuige voor de abt 
van Werden, een Benedictijnenabdij bij Essen met bezittingen in Gelre. 

Een latere Herbaren van Putten was een beruchte roofridder “die zich liet  voorstaan Gods vriend en allemans 
vijand te zijn” en de regio stelselmatig teisterde. Na zijn overlijden in 1382 vererfde het  huis Putten over op 
Peregrinus (Pilgro) van Putten, wiens dochter Aleid († 1450), die in 1420 met  Putten zou worden beleend, 
huwde met  Reinier (Reynolt) de Vos van Steenwijk († 1448). Ook hun nazaten zouden vanuit het huis Putten 
“door rooven en brandschatten den geheelen omtrek van Elburg verontrustten”. 

Met  name tijdens de Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog, die in de jaren 1477-1482 en 1494-1499 woedde, 
zouden de bewoners van het  huis Putten zich op bedenkelijke wijze manifesteren. Het zou hier te ver voeren 
diep in te gaan op de woelige periode die hieraan voorafging, maar in essentie weigerde Gelre de 
Bourgondische hertog Karel de Stoute, die door hertog Arnold (uit  het huis Egmond) was benoemd tot 
erfgenaam, in 1473 als hertog te erkennen. Gelre wenste Adolf, die door zijn vader Arnold was onterfd, tot 
hertog te benoemen. Na het sneuvelen van Karel de Stoute bij Nancy in januari 1477 en het overlijden van 
hertog Adolf in september van datzelfde jaar trachtte Gelre zich van de Bourgondische heerschappij te 
ontdoen, waarna een strijd losbarstte tussen Karels schoonzoon, de Oostenrijkse aartshertog (later Rooms 
keizer) Maximiliaan en Karel van Egmond, de zoon van Adolf.

Herman de Vos van Steenwijk koos partij voor Maximiliaan en stelde zijn huis Putten ook geheel ter 
beschikking van diens troepen. In 1480 wist  Herman een burger van Elburg om te kopen om hem behulp-
zaam te zijn bij het overvallen van de stad – met  succes. Zijn broer Pilgro (Pelgrom) de Vos was hierbij de 
eerste die “door eene opening in den stads ringmuur kwam, de burgerwoningen eigenhandig open brak, alles 
hielp uitplunderen en daarenboven de stad van hare wapenen beroofde”.

Old Putten was tot  die tijd nog een onversterkt huis, omdat de stad Elburg het  voorrecht had “geene sterkten 
of sloten binnen eene mijl in den omtrek te dulden”. Herman de Vos had evenwel maling aan dit privilege, 
versterkte het huis Putten en liet het voorzien van grachten en wallen – hij dwong zelfs inwoners uit  de 
omgeving om deze grachten te graven – “ten einde uit hetzelve zijne strooptogten te kunnen doen”. Ook de 
troepen van de aartshertog konden vanuit Old Putten “den omtrek bestoken en brandschatten”. De stad 
Elburg kon zulks niet  langer velen en sloot dan ook een verbond met de steden Kampen, Harderwijk en 
Hattem – eveneens not amused met het wangedrag vanuit  kasteel Putten – “om met  vereenigde wapenmagt 
het huis Old-Putten te belegeren, te overmeesteren en tot den grond te slechten”. 



Het beleg van “het Vossennestke”, zoals het  huis Putten ook bekend stond, ving aan in augustus 1482 en in 
maart 1483 werd het  huis eindelijk “vermeesterd”, waarbij de gebroeders Herman, Roelof en Dirk de Vos, 
alsmede hun neef Johan, gevangen werden genomen. Na tussenkomst van Johan van Egmond werd uitein-
delijk een akkoord getroffen, waarbij Herman de Vos verklaarde “om al het  geroofde aan ieder te zullen 
vergoeden” en toe te staan “om de Hofstede Putten te mogen slechten, dezelve nimmer te laten betimmeren, 
te bevesten of te besloten, dan een bouwhuis of twee met  schuur of berg er op te zetten, om die te 
vermeijeren [verhuren]” en dat “al het hout  en den sten van gemelde hofstede” door de burgers van Elburg 
mocht worden weggevoerd. Met  de stenen van het  oude huis Putten heeft  Elburg nadien de beek die door de 
stad liep aan beide zijden laten beschoeien.

Maximiliaan van Oostenrijk, portret door Albrecht Dürer, 1519. 

In 1485 protesteerden de broers Herman en Pelgrom de Vos bij het bestuur van de stad Arnhem over het 
“onregt door de sloping van het huis Putten” dat  hen was aangedaan en eisten zij schadevergoeding, maar de 
steden Kampen en Zwolle weerlegden deze claim. Na het  overlijden van Herman ging Putten over op 
Pelgrom, die het – verblind door wraakzucht – zo bont zou maken dat de stad Kampen een beloning 
uitloofde van 100 ponden voor degene die hem zou doodslaan... 



Na het  overlijden van Herman de Vos in 1506 en dat van zijn jongste broer Frans in 1523 stierf de Veluwse 
tak van het geslacht  De Vos van Steenwijk in de mannelijke lijn uit. Door het huwelijk van Frans’ dochter 
Margriet de Vos van Steenwijk († 1554) met  Otto van Haeften vererfde het huis Putten op dit bekende 
Gelderse geslacht. De “overblijfselen van het vroeger zoo beruchte roofslot  dier kleine despoten uit de 
middeleeuwen” waren toen vrijwel geheel verdwenen en nog in 1545 deed Margriet nog een laatste 
verwoede poging om van Kampen een schadevergoeding voor de verwoesting van het huis Putten te 
verkrijgen. 

Panorama van Elburg door Nicolaes van Geelkercken (circa 1585-1656).

Uiteindelijk zou Putten vererven op een nazaat van Otto en Margriet, Johan van Haeften († 1682), die huwde 
met Mechteld Agnes Schaep († 1719). Na het vroege overlijden van Johan hertrouwde Mechteld in 1685 met 
Christiaan van Lennep († 1712), die zich vervolgens op het huis Putten vestigde en in 1687 als heer “van den 
huijse Putten” werd toegelaten tot de Ridderschap van de Veluwe. Later werd hij benoemd tot schepen van 
de stad Elburg en bewindhebber van de W.I.C. De heerlijkheid en het huis Putten waren vererfd op het  enige 
kind van Mechteld en Johan, Willem Wolter van Haeften. Deze verkocht echter wegens schulden de helft aan 
zijn moeder en stiefvader; de andere helft  van Putten kochten zij niet  veel later van de (beneficiaire) erf-
genamen van jonker Willem. 

Bij de daaropvolgende belening in februari 1687 werd het goed omschreven als “huis, hof, lenen, thinsen, 
grut, accysen over het rigteramt  Oldebroek en den ampte van Doornspijk, de wind van den Enkmole, de 
opgaende bomen bij de hofstad en huisinge, geheiten te Putten” – de eigenaren van het huis hadden kennelijk 
ook het ‘recht van gruit’ (het monopolie van de gruit  ten behoeve van bierbrouwerij) en het  ‘windrecht’ van 
de ‘Enkmolen’ bij Doornspijk. 

Na het overlijden van de douairière Van Lennep in 1719 vererfde Putten op haar beide dochters, Johanna 
Catharina Elisabeth († 1773) en Juriana Cunera Rodrica van Coeverden (1692-1780), elk voor de helft; 
laatstgenoemde werd er in 1720 mee beleend.

Juriana, “fruelin van den huijse en heerlickheit  Putten”, trad in 1723 in het huwelijk met Christoffer Daniel 
baron van Coeverden (1695-1765), heer van Rande. Enkele jaren later namen zij met hun gezin hun intrek op 



het huis Rande bij Diepenveen, waarna Johanna van Lennep begin 1729 met  haar neef en echtgenoot, Georg 
Warner Jacob van Lennep (1694-1735), haar intrek op Putten nam en met  dit  goed beleend werd. Georg, 
luitenant in Staatse dienst, leed in 1728 aan “swak- of lammigheydt in sijn beenen” en verliet niet lang 
daarna de actieve dienst. In december 1735, na zijn overlijden, werden zijn weduwe en onmondige zoon 
Georg Johannes en weduwe met Putten beleend. Na het overlijden van Christoffer van Coeverden trok 
Juriana bij haar zuster – inmiddels eveneens weduwe – op huize Putten in, waar zij zou overlijden. 

Detail van de kaart van het hertogdom Gelre uit Blaeu’s befaamde ‘Toonneel der Steden van de Vereenighde 
Nederlanden’ (1652). “Putten” is hier vermeld met de aanduiding voor “Edelhuysen”. 

Putten vererfde zodoende op het geslacht Van Coeverden, één der oudste adellijke families van het  land. De 
familie Van Coeverden heeft  op de fundamenten van het oude huis Putten een “in eenen modernen trant 
gebouwd Heerenhuis gezet”, dat uiteraard de naam Putten bleef dragen. 

Arend Christiaan baron van Coeverden (1723-1797), zoon van Juriana en Christiaan, trad in 1785 te 
Doornspijk in het huwelijk Hendrikje van Pijkeren (1753-1826), bij wie hij twee jaar eerder reeds een zoon 
had gekregen. Het zal zeker enig opzien gebaard hebben, zowel onder de Gelderse adel als in de streek zelf: 
het was immers een behoorlijke mésalliance. De liefde (en denkelijk evenzo een leeftijdsverschil van dertig 
jaren) maakte voor baron Van Coeverden ongetwijfeld een hoop goed. Uit dit huwelijk werden tussen 1785 
en 1794 nog eens acht  kinderen geboren, alle op huize Putten. Het  vijfde kind was Johannes (Johan) Wolter 



baron van Coeverden (1790-1861), in leven lid van de raad (1816-1847), wethouder (1818-1838) en burge-
meester (1820-1822) van Elburg, die in ieder geval reeds in 1816 woonde op “het  Buitengoed Putten”. Johan 
Wolter trad in 1824 in het huwelijk met Jkvr. Anna Dodonea Holdinga Schratenbach van Burmania 
(1803-1828). Uit dit  kortstondige huwelijk – zij overleed in november 1828 te Elburg, “na eene ziekte van 
slechts vijf dagen” – werden in 1826 en 1827 twee kinderen op huize Putten geboren.

Wapen van het geslacht Van Coeverden.

Aan het begin van de negentiende eeuw werd het  huis ingrijpend verbouwd en kreeg het zijn huidige vorm. 
Ondanks deze ‘renaissance’ verliep de historie voor het  huis evenwel niet zonder slag of stoot. Op 7 oktober 
1823 sloeg het noodlot  toe: “des avonds ten 8 ure, ontstond er brand in het adelijk landshuis Putten, in de 
gemeente Doornspijk, nabij Elburg gelegen; dezelve nam zoo geweldig toe, dat  in weinige minuten het 
gansche gebouw, dat nog kort te voren bijna geheel nieuw was gebouwd, aan alle zijden in vlammen stond. 
Ondanks alle hulp zoo door de ingezetenen dezer gemeente, als door de brandspuiten van Elburg aangebragt, 
is van het heerenhuis niets dan de buitenmuren overgebleven. De nabijzijnde gebouwen zijn onbeschadigd 
gebleven.” De oorzaak van de brand was overigens onbekend, aldus berichtte de Arnhemsche Courant en 
enige dagen later zelfs de Nederlandsche Staatscourant. 

Twee jaar later was het huis weer bewoond en derhalve hersteld (of beter: herbouwd). De omgeving van 
Elburg werd ernstig geteisterd tijdens de watervloed van 4 en 5 februari 1825: “hooger en hooger zwiepte het 
water”, met een “algemeene overstorting der dijken” als gevolg. “Een groot  aantal huizen werd verbrijzeld, 
vele huisgezinnen van al het  hunne beroofd”. Ook Doornspijk werd getroffen – 26 personen kwamen om het 



leven, “eenige honderd stuks vee verdronken”, maar het aantal slachtoffers zou nog groter zijn geweest  als 
niet de schout  van Elburg “met kloeke Elburger zeelieden met schuiten en booten 300 menschen aan een 
gewissen dood ontrukt  hadden”. Deze “ongelukkigen” werden “liefdevol verkwikt en verpleegd”, in het 
bijzonder door de heer J. van Coeverden “op den huize Putten”.

Johan Wolter van Coeverden liet  het “landgoed Putten”, zoals het toen werd genoemd, “staande en gelegen 
in de Gemeente Doornspijk, even buiten Elburg, aan den geprojecteerden Straatweg van Zwolle naar 
Amersvoort”, op 26 september 1828 publiekelijk verkopen. Blijkens de advertentie bestond het landgoed uit 
“een onlangs geheel herbouwd Heerenhuis, met  vijf Beneden- en acht  Boven-Kamers, ruime Vestibule, 
Keuken, Kelder, Zolders en verdere Gemakken; voorts Paardenstal, Bergplaats voor Rijtuig en verder 
Getimmerte; een grooten Tuin met exquise Vruchtboomen beplant, en ongeveer drie-en-veertig Bunders aan 
Buitenplaats, Allées, Akkermaals- en ander Hout-gewas, Hooi-, Wei- en Bouw-landen”.

De verkoopinformatie kon toen worden ingewonnen bij notaris Van Jeveren te Elburg. Deze notaris zou 
kennelijk ook de koper blijken te zijn, want  in 1829 werd zijn dochter – Adelaïde Henriette van Jeveren – op 
huize Putten geboren en in 1839 woonde notaris Van Jeveren nog op het huis. Het betreft hier Mr Henricus 
Boonzaier van Jeveren (1787-1848), van 1816 tot 1823 notaris te Doornspijk en van 1823 tot 1841 notaris in 
het nabijgelegen Oldebroek en tevens schout, secretaris en (van 1818 tot  1840) burgemeester van Doornspijk 
en Oldebroek – ambten die toentertijd dikwijls gecombineerd werden. Niet lang na 1839 moet  Van Jeveren, 
gehuwd met  Adelaïde Madeleine Bruijn, het huis hebben verkocht, want in 1841 was Old Putten eigendom 
van – en werd het huis bewoond door – Alexander Antoon baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw 
(1805-1861), die later burgemeester van Beuningen (1843-1844) en Herwen en Aerdt (1844-1851) zou 
worden.

In 1843 werd het “rentgevend landgoed Putten” wederom verkocht. De advertentie ten behoeve van de 
veiling – toen een gebruikelijke manier om huizen te verkopen – beschreef het  als “een hecht goed onder-
houden en roijaal heerenhuis, van twee verdiepingen, waarin onderscheidene ruime behangene en met 
stookplaatsen voorziene kamers, verdere vertrekken en gemakken; wijders koetshuis, stalling, bergschuur en 
twee arbeiders-woningen; aangename, met  water doorsnedene, en in den laatsten smaak aangelegde 
wandelingen, lanen van opgaande eiken-boomen, hakhout, bouw- en weiland”. Het landgoed was toen 20 
bunders groot  en “aan elkander ter wederzijden van den Straatweg liggende”. Wie het landgoed toen 
verwierf en het in de jaren daarna zou bezitten is, vooralsnog, onbekend. 

Het  “statige, met  opgaand geboomte en vijver van stroomend water omgevene Landgoed Putten” kwam eind 
1861 in ieder geval in handen van de onderwijzer (“instituteur”) Johannes van Braambeek (1816-1878). 
Deze zou er, “zoodra de ruime en schoone gebouwen, tuinen en boomgaarden” daartoe in orde zouden zijn 
gebracht, een particulier onderwijsinstituut – een “Inrigting voor Opvoeding en Onderwijs” – vestigen. 

Van Braambeek, reeds twee decennia verbonden als hoofdonderwijzer aan en als directeur van de inrichting 
‘Admiraal van Kinsbergen’ te Elburg (en naar eigen zeggen “250 kostleerlingen opgevoed hebbende, 
waarvan er 109 tot hoogere inrigtingen van Onderwijs werden bevorderd”), wist  zich “voortdurend met  het 
uitgebreidste vertrouwen van zeer aanzienlijke Familiën vereerd”, zo adverteerde hij. Op “den Huize Putten” 
zou door de staf onderricht worden gegeven in onder meer “de Wis- en Natuurkunde, de Fransche, de 



Engelsche en de Hoogduitsche Taal”, alsmede “het  Italiaansch Boekhouden, het Teekenen, de Muzijk en de 
beginselen der Stuurmanskunst”. De leerlingen zouden er worden voorbereid “tot den Handel”, de hoge-
scholen (universiteiten), de Militaire Academie en de Koninklijke Instituten te Delft (de huidige Technische 
Universiteit) en Nieuwediep (het  Koninklijk Instituut voor de Marine). Het onderwijsinstituut  werd na een 
jaar of zeven echter beëindigd en in september 1868 werd een groot deel van de inboedel van “den huize 
Putten” verkocht: 35 ledikanten met  “veêren kussens”, 64 dekens, 35 paardenharen- en 72 andere matrassen, 
alsmede schooltafels, banken, schuifborden, lessenaars, kasten, stoelen, kachels, een viool, een “groote 
concertvleugel”, “gymnastie-ijzers”, “comedie-schermen”, een ezelwagentje en nog een voorraad huisraad 
gingen onder de hamer. De heer Van Braambeek zou zelf tot zijn dood, tien jaar later, afwisselend blijven 
wonen te Amsterdam en op huize Putten. Hij overleed te Amsterdam, waar eind 1878 de inboedel van “den 
Huize Putten, onder Doornspijk” bij ‘de Zon’ zou worden geveild.

Na het overlijden van de heer Van Braambeek werd “het landgoed Putten, zeer aangenaam en schoon 
gelegen aan den Straatweg onder Doornspijk, bij Elburg” opnieuw publiekelijk verkocht – toen een 
gebruikelijke manier van verkopen. Het bestond toen uit een “wel ingericht, hecht en sterk heerenhuis” met 
“bijbehoorende steenen gebouwen”, erf, tuin en park. Het terrein was toen overigens slechts 2½ hectare 
groot. Op 5 februari 1879 werd bij een eerste veiling ingezet “landgoed Putten, aan den Straatweg onder 
Doornspijk”, waarbij fl. 9.835 werd geboden, waarvan fl. 2.343 voor de gebouwen, fl. 3.200 voor de grond 
en fl. 4.292 voor de bomen. De finale toeslag zou op 19 februari 1879 plaatsvinden in het  logement ‘De 
Haas’ te Elburg. De succesvolle koper was Frederik Lodewijk Rambonnet.

Zodoende kwam het  landgoed begin 1879 in handen van het  geslacht Rambonnet, een patricisch hugenoten-
geslacht dat  zijn oorsprong vindt  in Châtillon-sur-Marne in de Champagne en – via Berlijn – uiteindelijk 



begin achttiende eeuw in de Nederlanden belandde. Genoemde Frederik Lodewijk Rambonnet (1804-1880) 
werd ontvanger der registratie en domeinen te Elburg en zo belandde de familie in dit  Zuiderzeestadje, waar 
de heer Rambonnet vanaf 1851 tevens lid van de gemeenteraad en vanaf 1852 ook wethouder zou zijn – 
beide tot  zijn overlijden. Hij was in 1846 in het huwelijk getreden met Alida Vitringa (1815-1910), dochter 
van de burgemeester van Ermelo.

Wapen van het geslacht Rambonnet.

Hun zoon, Ir Nicolaas Samuel Rambonnet (1846-1921), volgde zijn vader in 1880 de facto op als lid van de 
gemeenteraad en wethouder (van 1881 tot 1884) van Elburg; nadien was hij burgemeester van Doornspijk 
(van 1892 tot 1911) en dijkgraaf van de polder Oosterwolde. Nicolaas Rambonnet  huwde in 1881 te Hattem 
met Cornelia Geertruida Mestingh (1851-1924). Beiden zijn op huize Putten – dat vanaf het begin van de 
twintigste eeuw veelal met  de naam ‘Old Putten’ zou worden aangeduid – overleden, waar ook hun zoon 
Frederik was geboren. Het leenkamerarchief van het huis Putten (met originele stukken uit  de periode 
1569-1810) had kennelijk de vele woelige eeuwen – en de brand van 1823 – overleefd, want dit  bevond zich 
eind negentiende eeuw nog op zolder van huize Putten. De heer Rambonnet heeft dit  archief wijselijk 
overgedragen aan het Rijksarchief in Gelderland, waar het tot op heden zorgvuldig wordt bewaard.

Genoemde Mr Frederik Lodewijk Johan Eliza Rambonnet (1885-1935), aanvankelijk advocaat te Zwolle, 
was later achtereenvolgens burgemeester van Rockanje, Schoonhoven en Velzen. Gezien zijn ambten 
woonde hij – logischerwijs – het  grootste deel van zijn leven niet op Old Putten, maar hij werd na zijn 
overlijden – ten gevolge van een mislukte galblaasoperatie – vanuit  dit  huis (het “massale grijze gebouw 
Putten”, aldus een krantenbericht) begraven te Elburg. Hij huwde in eerste echt met Maria Hubertina 



Heidenrijk (1889-1925), uit  welk huwelijk twee zonen werden geboren: Nicolaas Samuel (1921-1945) – 
gevallen voor het vaderland en de vrijheid, waarover later meer – en Henri Elize (1923-2004). Uit het  tweede 
huwelijk van Frederik Rambonnet, gesloten in 1926, met  Marie Madeleine Speet (1894-1985), die op Old 
Putten zou overlijden, werd een dochter Wilhelmina Suzanne Lucrèce Marthe (geboren en, zes maanden oud, 
overleden in 1931) en een zoon Jean Jacques Antoine (roepnaam ‘Jacques’) Rambonnet geboren.

Jacques Rambonnet  (1932-2001) huwde in eerste echt  met  Lucretia Theresia Poelman, uit welk huwelijk drie 
kinderen werden geboren: Marguérite Madeleine Suzanne (1960), Nicole Antoinette Thérèse (1962) en 
Frédéric Louis François (1970) Rambonnet. Later hertrouwde Jean Rambonnet met  Charlotte Gerardine 
barones Sloet  van Oldruitenborgh. Thans wordt Old Putten met  toewijding – zoals het met  dergelijk erfgoed 
betaamt  – bestierd door dochter Nicole Witjes-Rambonnet, geboren op huize Old Putten, die er woont met 
haar echtgenoot  en hun dochter, Wilhelmina Lucretia Nicole Antoinette Rambonnet, geboren in 2004 en 
daarmee weer een nieuwe generatie op Old Putten.

Bouwgeschiedenis

Het hoofdgebouw is een klassiek, rechthoekig herenhuis met  symmetrische, gepleisterde gevels, dat zijn 
huidige vorm in de vroege negentiende eeuw heeft gekregen: in oktober 1823 was het “nog kort  te voren 
bijna geheel nieuw (...) was gebouwd”, kennelijk als vervanging van het  huis dat  in de voorgaande eeuw 
door baron Van Coeverden was gebouwd. Na de verwoestende brand bleven slechts de buitenmuren van het 
huis staan, waarna het  niet lang daarna weer “geheel herbouwd” werd, zoals in september 1828 werd 
geschreven – waarschijnlijk zeer kort na de brand (in 1824, naar mag worden aangenomen), want  begin 1825 
bleek Johan Wolter van Coeverden weer op het huis Putten te wonen.

Aan de achterzijde bevindt  zich uitbreiding van omstreeks 1910. Het  huis, met  twee verdiepingen en een met 
pannen gedekt schilddak, is zeven traveeën breed. In de middelste travee (welhaast  uiteraard: symmetrie!) 
bevindt zich de hoofdingang, voorzien van een dubbele deur en bovenlicht, welke wordt  benadrukt door een 
balkon op vier ranke, gekoppelde zuilen op hoge, rechthoekige basementen. 

Het  huis is gebouwd op de fundamenten van het oude kasteel; eronder bevindt zich nog een middeleeuwse 
kelder. Het interieur is eclectisch van aard, met neoclassicistische elementen en latere neostijlen.

Bijgebouwen

De “nabijzijnde gebouwen” bleven bij de grote brand van 1823 gespaard en in 1828 was er bij het  huis 
Putten sprake van een paardenstal, een koetshuis (“bergplaats voor rijtuig”) en verder “getimmerte”. De 
verkoopadvertentie uit  1843 was gedetailleerder en noemt een expliciet koetshuis, stalling, bergschuur en 
nog twee arbeiderswoningen. Deze werden in 1878 weer beknopt aangeduid als “bijbehoorende steenen 
gebouwen”.  

Omstreeks 1910 is het  landgoed ingrijpend onder handen genomen, vermoedelijk kort na het overlijden van 
de weduwe Rambonnet née Vitringa in maart 1910. In maart  en april 1912 vond in opdracht van de heer N.S. 
Rambonnet  een aantal publieke aanbestedingen te Doornspijk plaats, waarvan het  zeker niet ondenkbaar is 



dat deze op de verbouwingen c.q. nieuwbouw zagen. Hoe dan ook kreeg niet alleen het hoofdhuis in die 
periode een uitbouw aan de achterzijde: tezelfdertijd werd ook het koetshuis (vermoedelijk al het  vroeg 
negentiende-eeuwse, mogelijk zelfs in de kern achttiende-eeuwse koetshuis) verbouwd, werden er twee 
nieuwe bijgebouwen opgericht en werd de brug vervangen.

Het  koetshuis bevindt zich rechts van het hoofdhuis en doet thans, zoals zoveel koetshuizen, dienst als 
woonhuis. Dit  bijgebouw, dat  zijn huidige vorm zoals gesteld vermoedelijk in 1912 kreeg, is twee 
verdiepingen hoog, waarvan de begane grond is gepleisterd en de bovenste bouwlaag schoon metselwerk 
vertoont. Het hoofd- en koetshuis zijn via de achtergevels aan elkaar verbonden.

Het toeganghek en bruggenhoofd.

Rechts van het  koetshuis, enigszins naar achteren gesitueerd, verrees een wagenschuur. Dit bijgebouw werd 
gebouwd in een eclectische, overwegend neogotische stijl, met een in schoon metselwerk opgetrokken 
trapgevel. Achter de wagenschuur is nog een zogenaamde ‘duivenslag’ aangebouwd: een klein, bakstenen 
gebouw van één bouwlaag onder een zadeldak, met  diverse uitsparingen voor de duiven. Het poorthuis of 
poortgebouw – een bakstenen bijgebouw van twee bouwlagen en met een trapgevel – draagt  weliswaar deze 
naam, maar heeft nooit  een dergelijke functie gehad. Het fungeerde bovenal als bedrijfsruimte en 
bewaarplaats voor de vruchten die de boomgaarden opleverden. Het wachtportaal dat tegen de voorgevel is 
gebouwd diende voor de bewoners van het  huis, om beschut te kunnen wachten op de tram die eertijds over 
de Zuiderzeestraatweg reed. 

Een bijzonder onderdeel van het landgoed – dat  als geen ander meteen de toon zet  – is de imposante stenen 
brug over de gracht. Op de bruggenhoofden bevinden zich twee fraaie natuurstenen sfinxen (nota bene 



gezadeld!), die hier ruim een eeuw geleden hun plaats vonden ter vervanging van een oudere, houten brug 
met pijlers en kettingen. 

Beide sfinxen houden een ovaalvormig schild vast, de linker met het  wapen Rambonnet, dat  is gevierendeeld 
in vier kwartieren: (1) in zilver een halve groene leeuw (rood getongd en genageld); (2) in zilver een rode 
dwarsbalk, boven vergezeld van een zwarte vogel en beneden van een kronkelende blauwe slang; (3) in 
blauw een gouden keper vergezeld van drie gouden sterren; en (4) in goud een rode burcht. De rechtersfinx 
houdt een schild vast  met het wapen van het  oude, riddermatige geslacht  Van Putten, dat kan worden 
beschreven als een rood schild met een gekanteeld schildhoofd van goud. De hoge pijlers die het  hek 
flankeren worden bekroond door twee schildhoudende leeuwen, de één met  het wapen Vitringa, de ander met 
dat van het geslacht  Van Ingen – de families van de echtgenote respectievelijk de moeder van Frederik 
Lodewijk Rambonnet, die het buiten in 1879 verwierf.

Park en tuinen

De oudste kadastrale kaart, te dateren omstreeks 1830, markeert duidelijk de “Buiten Plaats Putten”, 
kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C nummers 889 tot en met  909. De kern wordt  gevormd door 
een omgracht eiland, kadastraal nummer 906 (“tuin”) met  daarop het hoofdhuis en een bijgebouw, 
vermoedelijk het koetshuis (nummer 905, “huis, gebouw en erf”). 

Detail van de kadastrale kaart (circa 1830).

De kern van de parkaanleg is een onregelmatig gevormd eiland, dat omgeven wordt door een gracht. Op het 
eiland staat het – mede door de oude funderingen iets hoger gelegen – huis met bijgebouwen. Deze van 
oorsprong middeleeuwse kern is geïntegreerd in een park, dat in de negentiende eeuw is aangelegd in de 
Engelse landschapsstijl.



In 1828 had de buitenplaats een oppervlak van zo’n 43 hectare en waren er er – naast  wei- en bouwlanden, 
houtgewassen en wat dies meer zij – ook “een grooten tuin met exquise vruchtboomen beplant” en “allées”. 
Vermoedelijk heeft  de heer Van Jeveren het park (deels) opnieuw laten aanleggen: de beschrijving uit 1843 
rept immers van “in den laatsten smaak aangelegde wandelingen”. Toen het  landgoed in 1879 in handen 
kwam van de familie Rambonnet  was er sprake van een “smaakvol aangelegden tuin, boomgaard met 
exquise vruchtboomen, plantsoen, opgaande boomen, wandelwegen, vijver, terrein van vermaak enz., alles 
omgeven door eene vischrijke gracht en loopend water”.

Aan de voorzijde van het huis bevindt  zich een door een houtwal omgeven agrarisch perceel. Ten zuidoosten 
van het huis biedt een lange zichtlijn in de verte een ‘vista’ op het landgoed Schouwenburg. In het  westelijk 
deel van het park, waar zich nu een kampeerterrein bevindt, laat  de voormalige boomgaard zich door de 
omgrenzing in het  veld nog enigszins herkennen. Fragmenten van de bestaande groensingels, waaronder een 
dubbele beukenhaag (die is uitgegroeid tot  een berceau) herinneren nog aan hun functie als windsingels van 
deze boomgaard en passen in de padenstructuur van de buitenplaats.

Tweede Wereldoorlog

Op 9 april 1943 vond in de late avond, tegen 22:45 uur, in de lucht  boven het  huis een gevecht  plaats zoals 
dat in die duistere jaren wel vaker gebeurde. Een Britse bommenwerper van het  type Lancaster werd door 
een nachtjager, een Messerschmitt  van Leutnant der Luftwaffe Oskar Köstler, aangevallen en explodeerde 
met een dusdanige kracht  dat de Messerschmitt  zelf – door de brokstukken geraakt – neerstortte achter huize 
Putten. De bemanningsleden van de Lancaster, die het geen van allen overleefden, zijn begraven op de 
begraafplaats te Doornspijk. 



Vermeldenswaard is ook dat het  landgoed en de naam Old Putten ook verbonden aan de gelijknamige 
verzetsgroep, die actief was in de regio Elburg. Na de mislukte ‘Operation Market  Garden’ – de dramatisch 
verlopen Slag om Arnhem – kwamen veel geallieerde troepen op de Veluwe terecht, achter de Duitse linies.

Foto © Guus Pauwels.

Vanzelfsprekend wilden deze militairen zo snel mogelijk terug naar hun eigen troepen, aan de andere  kant 
van de Rijn, waarbij ze geholpen werden door het  plaatselijk verzet. In september 1944 werd een aantal 
Britse militairen op Old Putten ondergebracht, die van daaruit naar hun regimenten wisten terug te keren, dan 
wel elders wisten onder te duiken. 

De reeds genoemde Nicolaas Samuel (Niek) Rambonnet, bij het uitbreken van de oorlog rechtenstudent  te 
Amsterdam en oom van de huidige bewoonster, zou deel uitmaken van de verzetsgroep Old Putten. Vier 
dagen voor de bevrijding van deze regio, op 13 april 1945, viel voor hem het doek: nabij Heerde stuitten 
zo’n 40 vluchtende Duitse Fallschirmjäger op een schuur waar een groep verzetstrijders zich schuilhield. De 
24-jarige Nico Rambonnet, die bij een brug in de buurt van de schuur op wacht stond en poolshoogte kwam 
nemen toen hij de schoten hoorde, werd door een Duitse patrouille doodgeslagen met veldschoppen... Acht 
verzetsstrijders en nog enige buurtbewoners werden nadien als represaille gefusilleerd.

Deze even gruwelijke als waanzinnige oorlog blijkt  soms nog tastbaar: op 18 juni 2013 werd op het landgoed 
Old Putten nog een Duitse landmijn ontdekt. Deze antitankmijn werd door de EOD in Elburg onklaar 
gemaakt. 



Exploitatie

In de jaren ’30 was het beheer in handen van de N.V. Tuinbouw Old-Putten. Jean Rambonnet  begon in 1963 
met een kampeerterrein op het landgoed. Zoals een interview met hem uit  1990 meldt kon hij het woord 
camping overigens “niet  uit  zijn mond krijgen” – kampeerterrein, derhalve. Een kampeerterrein op een 
landgoed dient  ook enigszins passend te zijn: “geen disco, geen speelautomaten of andere kermisattracties; 
ook geen kantine, geen kampwinkel, geen omroepinstallatie”, aldus de inleiding bij voornoemd interview 
met Jean Rambonnet.

“Kamperen met de luxe van eenvoud”, zo luidt het  adagium ook nog heden ten dage. De landgoedcamping – 
met een natuurkampeerterrein en een algemene natuurcamping – bloeit tot op heden en is een wezenlijke 
economische drager waarmee het landgoed mede in stand wordt  gehouden. De onderneming richt  zich met 
name op rustzoekers, natuurliefhebbers en gezinnen met kleine kinderen.
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