De Roode Pan in Hoog Soeren

Een

Veluwse idylle
uit 1910

Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden villaparken en tuinsteden in
het groen en bouwden vermogende burgers informele en charmante
vakantiehuizen. Een bijzonder zomerhuis in chaletstijl op de Veluwe vertelt het
verhaal van deze ‘trek naar buiten’, het verlangen naar de natuur en de opkomst
van het toerisme rond de eeuwwisseling.
Tekst Niek Smit | Fotografie Arjan Bronkhorst, Archief Vereniging Hendrick de Keyser

V

anaf 1902 bracht de welgestelde Haags-Rotter-

Familiehuis vol verhalen

damse familie Parqui de zomers door in Hoog

De naam De Roode Pan stond niet op de bouwtekeningen en

Soeren. De Veluwe was nog niet ontdekt door

aanvankelijk ook niet op de gevel. Tijdens de bouw werd met een

toeristen en Hoog Soeren een idyllisch boeren-

aantal decoratieve details afgeweken van de tekeningen van

gehucht omgeven door roggeakkers, heide-

Parqui. Zo kregen de windveren van het dak uiteinden met

velden, zandverstuivingen en de bossen van Kroondomein Het

gestileerde wilde zwijnenkoppen en kwam op de nok van het

Loo. Het eenvoudige houten zomerhuis werd in 1910 in chalet-

huis een houten bord, beschilderd met bosgod Pan (half mens,

stijl gebouwd en was meer dan een eeuw lang een ‘idylle van

half bok) die op zijn bokkenpoten met een rietfluit op het dak

volmaakt geluk’ voor de familie Parqui. Het was bedoeld voor de

danst. Deze wijzigingen lijken geïnspireerd te zijn op het werk van

vakanties van een gezin met twee kinderen, een kinderjuffrouw

de kunstenaar en boekillustrator (én dorpsgenoot) Gustaaf Van

en eventueel twee logés. De aannemer was Jacob Buitenhuis uit

de Wall Perné (1877-1911), die windveren met weerwolvenkoppen

Apeldoorn en de bouwsom bedroeg 3.345 gulden. Stephanus

toepaste in zijn eigen, vlakbij gelegen huis. Het interieur van De

Parqui, van beroep architect, ontwierp het huis zelf. Hij had in

Roode Pan kreeg sjabloonschilderingen in de arts-and-craftsstijl,

Zwitserland de gevels van boerenschuren bewonderd en zag in

ook hingen er schilderijen en grafiek van Van de Wall Perné.

de romantische houtbouw een
passende bouwstijl voor een
zomerhuis in de bossen. Het
huis kreeg een lichte houtskeletconstructie, grotendeels
in geschaafd naaldhout. Het
landelijke karakter werd
benadrukt door de veranda
(door de familie ‘waranda’
genoemd) die het huis omsluit
aan de tuinzijde en waarvan de
constructie bestaat uit boomstammen. Vensterluiken en
deuren werden voorzien van

In 1910 was Hoog
Soeren nog een idyllisch
boerengehucht

een rood-wit zandlopermotief.

Het huis is gereed, zomer 1910.
Van links naar rechts: Zus
Parqui, moeder Jeanette
Parqui-Malcomesius, kinderjuf
Wenteler en Kees Parqui.
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Bos- en heidegod Pan
De naam van het zomerhuis is gebaseerd op het verhaal van

binnen gekeerd. Het houtwerk binnen is okergeel geolied -met

bos- en heidegod Pan en verwijst natuurlijk ook naar de rode

groen en rood geschilderde accenten- en gedecoreerd met

dakpannen. Deze associatie was voor de familie Parqui echter

sjabloonschilderingen. Er hangen wandspreuken met teksten als

van ondergeschikt belang; het huis heette zelfs korte tijd De

‘My house is my castle’ en ‘Als ‘t buiten woedt. Is ‘t binnen soet’.

Fluitende Pan. Pas in 1911 maakte aannemer Buitenhuis een

De woon-eetkamer is het grootste vertrek met een open haard

naambord voor de geveltop. Het postpapier had als opdruk een

als centrum van gezelligheid. Boven de haard hangt de spreuk

zittende Pangod en een afbeelding van ‘Heide-huiske De Roode

‘Wie eens om ’t Panvuur heeft gezeten, zal ‘t zijn leven niet

Pan’. In en om het huis, zelfs in een kindervertelling op het

vergeten’. Het vertrek was ingericht met een biedermeier tafel,

eenvoudige privaat, werd het verhaal van bosgod Pan met veel

boerenknopstoelen, boomstamtafeltjes, een koekoeksklok en

humor verbeeld. Over de jaren veranderde het zomerhuis in een

een theetafeltje met theeservies. De opstelling was los en

‘verzamelhuis’, vol verwijzingen naar sprookjes, Veluwse sagen,

informeel. Naast kaarsen was een petroleumlamp aanvankelijk

humorvolle familieverhalen en de natuur.

de enige bron van licht. Drinkwater kwam uit de pomp in het
dorp, gebracht in een ton op een kruiwagen door de buurjongen.

Kaarslicht en water uit de dorpspomp

Op de zolderverdieping, toegankelijk via een steektrap met

De Roode Pan kreeg een eenvoudige ‘landelijke’ inrichting.

balusters in de vorm van eekhoorntjes, waren slaapkamers

Alhoewel boven de deur naar de veranda de spreuk ‘Open uwe

ingericht met bedden, kasten, boerenstoelen en losse houten

deuren, en zie naar buiten’ hangt, was de sfeer besloten en naar

‘waschtafels’ met lampetstellen.

De landelijk ingerichte
woon-eetkamer in
De Roode Pan.

Het zomerhuis zit vol
verwijzingen naar sprookjes
en Veluwse sagen

Geschilderd bord met een voorstelling
van bos- en heidegod Pan.

Sjabloonschilderingen in de gang.

De trap naar de zolderverdieping kreeg balusters in
de vorm van eekhoorntjes.

A garden of beautiful nonsense
Vanaf de veranda van De Roode Pan was er weids
uitzicht over de akkers in de glooiende vallei van
Hoog Soeren. In de loop van de jaren wist het
echtpaar Parqui hun bezit aanzienlijk te vergroten en
kwam naar eigen ontwerp een grote tuin tot stand.
Deze kreeg het karakter van een romantische
dwaaltuin met slingerpaden, bloemen en heesters,
deels besloten hoekjes, afwisselend schaduwrijk en
zonnig, maar ook met verrassende uitkijkjes over de
omgeving vanuit twee tuinkoepels waar je tijdens het
theeceremonieel kon genieten van de kleurrijke
bloemen en het uitzicht. Informele cottage gardens in
arts-and-craftsstijl waar natuurlijkheid en eenvoud
heersten, waren in deze tijd populair en sloten aan bij
het geïdealiseerde buitenleven. Met veel humor werd
het thema van Pan in de tuin uitgewerkt. Parqui had
het over the garden of beautiful nonsense. Er kwam
een door hem geboetseerd beeld van Pan, een
Panaltaar, een gong, een mast voor de Panvlag, een

De sjabloonschilderingen zijn
in arts-and-craftsstijl

houten paddenstoel, een duiventil en diverse kleinere
vogelhuisjes. In 2020 is de structuur van de tuin nog
aanwezig, maar de gevarieerde beplanting met
bloemenborders verdwenen.
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‘Hier op deze plaats begon ons
volmaakte kindergeluk’
Zus Parqui
Zomervakanties op de Veluwe
‘Hier op deze plaats begon ons volmaakte kindergeluk’, schrijft Zus Parqui,
dochter van de stichters van het Pandomein, in 1968 over De Roode Pan.
‘Onbezorgd en onvergetelijk waren de zomer vacanties. We maakten met
onze ouders en de steeds elkaar afwisselende vriendjes en vriendinnen
grote fietstochten met pannen rijst in kranten achterop voor een picknic of
tassen met brood en witte suiker, die zo lekker in de boter drong.’
De familie Parqui ging jaarlijks met de trein naar Hoog Soeren, met
inbegrip van bagage en fietsen. Tijdens de vakantie werd er gewandeld,
gefietst en geschilderd. De familie legde de omgeving vast op foto’s,
organiseerde picknicks en theekransjes en maakte muziek met citer en
spinet. Later werd er ook croquet en badminton gespeeld. De Parquis
knoopten contacten aan met de bevolking van Hoog Soeren en waren
regelmatige kerkbezoekers. Uit de bewaard gebleven familiealbums
spreekt een enorme bekoring voor het idyllisch gewaande landleven op
de Veluwe. In 1931 en 1934 bracht prinses Juliana, die op Het Loo
verbleef, een bezoek aan De Roode Pan. Ze dronk er thee en bekeek het
vermakelijke huis en de tuin.

De familie Parqui voor de Oude Koepel in 1925.

Niek Smit
Auteur Niek Smit is als architectuurhistoricus werkzaam op het kantoor van ‘Hendrick de
Keyser’, de vereniging die zich inzet voor het behoud van historische huizen en interieurs.
De collectie van ‘Hendrick de Keyser’ omvat 430 historische panden, veelal gered van de
sloop voor het nageslacht. Samen vertellen ze de geschiedenis van het wonen in Nederland.
Meer informatie over De Roode Pan (Jaarartikel HdK 2019) is verkrijgbaar via de website
www.hendrickdekeyser.nl
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Monument en Bed
Bent u op zoek naar een unieke locatie voor een bijzondere
vakantie of weekendje weg in eigen land? Vereniging Hendrick
de Keyser verhuurt onder de naam ‘Monument en Bed’ een
aantal van haar meest bijzondere historische panden als
vakantiehuis. De locaties zijn historisch, de faciliteiten modern
en luxe. Beleef 500 jaar woongeschiedenis in Nederland in
een van deze huizen. Van molen tot sluiswachterswoning, van
romantisch tot modern, van klein tot groot, elke locatie heeft
haar eigen karakter. Meer informatie vindt u op de website
www.monumentenbed.nl

Beeld van de fluitende Pan.

Het uitzicht vanuit de
tuinkoepel is fenomenaal

Erfgenamen van het ‘Pandomein’
In 2019 is De Roode Pan door mevrouw BruntLangenbergh, kleindochter van Stephanus Parqui,
nagelaten aan Vereniging Hendrick de Keyser. Met
haar nalatenschap aan de Vereniging beoogde ze
het geliefde zomerhuis met de vele familieherinneringen zo goed mogelijk in stand te houden. Haar
wens tot behoud omvatte niet alleen het blijvende
gebruik van De Roode Pan als vakantiehuis maar
ook het bijzondere karakter van de inrichting van

Een van de twee tuinkoepels. Tijdens een theeceremonieel werd hier genoten van het uitzicht, de kleurrijke

het huis en de romantische dwaaltuin met verassende doorkijkjes en priëlen.

bloemen, het gezelschap en natuurlijk de thee.
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