
De plaats van de Hartense Kapel (enkele opmerkingen)

Met deze tekst heb ik niet de pretentie een gedegen studie over de plaats van de Hartense kapel te hebben 
afgeleverd. Maar mogelijk werpt de combinatie van mijn observaties op oude kaarten en in het veld, en 
hypothesen een nieuw licht op dit onderwerp. Anderen hebben zich intensiever met de Hartense kapel 
beziggehouden, onder anderen, Demoed, Burgstein, Neefjes, Schaafsma. Zie hiervoor de beperkte 
literatuurlijst aan het eind van dit stuk.
(rood = oude namen; blauw = huidige namen; groen =  nieuwe hypothese)
Over de plaats van de Hartense kapel zijn verschillende opvattingen opgeschreven.
Genoemde plekken voor de mogelijke locatie van de Hartense kapel zijn (de eerstgenoemde zeer speculatief,
de volgende met meer empirische onderbouwing):

A* Op het heuveltje in het Renkumse beekdal ca. 25 m ten westen van de Molenbeek, en ca.100 m ten 
noorden van het wandelpad met brug (de oude weg naar Bennekom) dwars door het beekdal (speculatief, en 
onwaarschijnlijk, te weing ruimte, te laag gelegen plek).

B* Op een kaap van de oostelijke wal van het Renkumse beekdal, ca. 50 m ten NO van de wandelbrug (niet 
onmogelijk maar berust mijns inziens op foutieve metingen op de oude kaarten).

C* Op een kaap van de oostelijke wal van het Renkumse beekdal, bij de tuinmuur van landgoed De 
Keijenberg. Deze locatie wordt gesteund door de kaarten van Van Call (1856) en van Elshoff (1731) en Van 
Geelkercken (1632). Neefjes heeft hier naar resten van de kapel gezocht maar die niet gevonden.
In 1676, toen Passavant een controle van de kaart van Van Geelkercken (1632) uitvoerde, geeft hij noch bij 
Quadenoord, noch bij De Keijenberg een kapel aan.
In 1731, lokaliseert Elshoff (bij kopiëren van Geelkerckens kaart) de Hartense kapel ook net ten zuiden van 
de Hertense del. En dat is precies de plaats bij de Keijenberg. De kaart van Elshoff is echter getekend op 
basis van een kaart van Gelders uit 1702. En Gelders had weer gekopieërd van Geelkerken (1632).

Een andere in de literatuur genoemde, en volgens mij niet onaannemelijke, plaats is:
D* Op een kaap bij Hoog Erve, Quadenoord, op de oostelijke wal van het Renkumse beekdal. Deze locatie is
te vinden op de kaart van Witteroos (1570), op die van Geelkercken (1631), en op nog een andere kaart van 
Geelkercken (1635). De kans bestaat natuurlijk dat de beide Geelkerckenkaarten op eenzelfde foutieve 
opmeting of afbeelding van deze landmeter berusten. 

Dan is er nog een kaart van Dirck Heuf (1656). Deze geeft enige aanvullende ondersteuning voor de 
hypothetische locatie D*. Op die kaart van Heuf staat weliswaar op de plaats bij Hoog Erve niet de 
kapel aangegeven, maar wel een Cappele camp juist ten noordwesten van die hypothetische locatie. 

Dit is een stuk grond dat op de kaart van Van Call aangegeven staat als afgegraven terrein. Er staat bij 
geschreven: Dit is van de Rencumsche heijde aeff gegraven. Op de kaarten van Geelkercken staat hier de 
naam Vlas ruyt (er werd vermoedelijk vlas geteeld en verwerkt). Momenteel is het een laag stuk bosterrein 
ten N-O van huize Quadenoord. Mogelijk lag het dus eens bij de Hartense kapel (Den Heer van Essens 
Cappele camp). Deze aanduiding dient nog nader op de oorspronkelijke kaart van Heuf geverifiëerd te 
worden, want de tekst op de kopie van de kaart is klein en vaag.
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Een mogelijke theorie is nu dat deze kapel aanvankelijk gestaan heeft bij Quadenoord (1570). Bij de 
verbetering van deze kaart (in 1631) vond Geelkercken de kapel nog op precies dezelfde plek. Gek genoeg 



tekent Geelkercken de kapel slechts een jaar later in 1632 bij de Keijenberg, terwijl hij op zijn kaart van 1635
hem weer bij Quadenoord tekent. 
In 1656 geeft Van Call bij de Keijenberg ook de Plaets van de Capel aan, maar niet de kapel zelf.

In hetzelfde jaar, 1656, tekent Dirck Heuf een kaart waarop geen kapel, en ook geen plaats van de 
kapel voorkomt. Hij geeft echter net ten noorden van Quadenoord wel een Cappelle camp aan.

Het is niet ondenkbaar dat de kapel in Quadenoord op een gegeven tijdstip is afgebroken ergens tussen 1631 
en 1656 en opnieuw bij De Keijenberg is opgebouwd, of dat dat de bedoeling was. Mogelijk was er in 1656 
al wel een plaats voor de nieuwe kapel gereserveerd, maar was hij nog niet gebouwd. Ook nog mogelijk is 
dat het de plaats is waar de kapel gestaan heeft.
Bij deze verplaatsingshypothese zou ook heel goed een hypothese van opschuiving van de hele buurschap 
Harten in de richting van Renkum passen (komt deze verschuivingshypothese ook in de literatuur voor?). 
Opvallend is dat op de eerste kaarten van de hele Veluwe Harten minstens even belangrijk en groot wordt 
afgebeeld dan de omliggende dorpen (Renkum, Heelsum, Wolfheze, Bennekom), terwijl op latere kaarten 
Harten kleiner lijkt te zijn en ook dichter bij Renkum ligt, of zelfs helemaal niet apart vermeldt wordt. Een 
theorie is dus dat Harten in de loop van de tijd geïntegreerd is met het expanderende Renkum, en 
opgeschoven is van Quadenoord, via de omgeving bij de Keijenberg naar de omgeving van de Hartense 
molen, en dat het zo een steeds minder prominent dorp is geworden. Mogelijk ondersteunend voor deze 
theorie is, dat er ook verschillende wegen van Bennekom in de richting Harten zijn geweest, waarvan de 
noordelijke tracés later in onbruik zijn geraakt, of zijn verdwenen: (1) een weg van Bennekom naar 
Quadenoord, ongeveer via de huidige Prins Hendrikweg, (2) een weg van Bennekom naar de omgeving van 
de hiervoorgenoemde wandelbrug in de beek; deze liep ten noorden langs de Franse Kamp en ten noorden 
langs de Hullenberg naar de verdwenen Laarmolen in Bennekom. (3) de huidige Bennekomseweg, 
waarschijnlijk pas in de loop van de 19e eeuw belangrijk geworden, (4) de huidige Hartenseweg. Maar dit 
was vanouds eigenlijk de Renkumseweg van Bennekom. De zwakte van zulke theorieën met een 
ontwikkeling in de tijd is dat je er vaak heel veel mee kunt verklaren, met andere woorden de 
falsificatiemogelijkheden zijn tamelijk beperkt (Breman, pers. med. 2017). Maar we kunnen ook zeggen dat 
dit een inherente zwakte van Poppers falsificatietheorema is.
Vergelijkbaar is het geval van de wegenhypothesen waarbij vele waargenomen sporen van weggedeelten in 
het veld passen bij dubbelbaans-theorieën met variabele spoorafstand van voormalige wegen. Toch waren 
zulke situaties veel voorkomend, ondanks de geringe falsifieerbaarheid van die theorieën.

Ik kan niet beoordelen of bovenstaande theorie over een 'dubbele locatie' van de Hartense kapel eerder is 
beschreven, en of zij strijdig is met overige literatuur. Daar zou een gedegen verdere studie voor nodig zijn. 
Voor cruciale andere aspecten aan deze discussie houd ik me graag aanbevolen, zodat ik ze kan toevoegen 
aan de website.
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