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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Pagina 2: Luchtopname van Kasteel Twickel, Delden. Foto KLM-Aerocarto.
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Kasteel de Haar, Haarzuilens.
Foto RDMZ.
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Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe jaarboek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, dat
geheel is gewijd aan het thema van historische buitenplaatsen. Ik hoop dat de lezer
zich door deze uitgave actief betrokken voelt bij de zorg voor dit waardevolle
Nederlandse cultuurbezit, dat door de eeuwen heen van groot belang is geweest voor
de inrichting en de herkenbaarheid van ons landschap.
Alhoewel de mythe nog steeds leeft dat het landschap van de buitenplaatsen louter
bijdraagt aan het in Nederland zo kwetsbare natuurschoon, dringt nu toch het
bewustzijn door dat dit landschap het gevolg is van een geheel eigen karakteristiek
en hoogstaand landschapsarchitectonisch gedachtengoed, hetgeen alles te maken
heeft met het feit dat kennis over dit onderwerp snel toeneemt.
Dit boek is in samenwerking met onze partner de Stichting tot Behoud van
Particuliere Historische Buitenplaatsen gerealiseerd, met wie de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg intensief samenwerkt aan de inventarisatie van de cultuurhistorische
waarden van de buitenplaatsen en aan de instandhouding ervan.
Door de ontwikkeling van de kennis over dit onderwerp hebben wij geleerd dat
een organische groei door de eeuwen heen de Nederlandse buitenplaatsen tot complexe
monumenten hebben gemaakt en dat ontwikkeling van waarden een kenmerk van
deze monumenten vormt.
De bestudering van dit groeiproces, die het aanzien van buitenplaatsen nu bepaalt,
verschaft ons een toetststeen bij het vaststellen van de best mogelijke benaderingswijze
bij restauratie en beheer.
Zorgvuldigheid in besluitvorming is hierbij geboden, want de buitenplaatsen blijken
in de laatste eeuw ernstig te zijn beschadigd, zoals u in dit boek kunt lezen.
De complexe verwevenheid van waarden en de aantrekkingskracht die
buitenplaatsen vanouds bezitten, maakt de ontwikkeling van instrumentaria tot behoud
en instandhouding noodzakelijk.
Een van deze instrumenten is de rangschikking van de buitenplaatsen onder de
Monumentenwet.
De Rijksdienst streeft er naar om vóór de aanvang van het derde millennium de
beschermingsprocedure van 450 historische buitenplaatsen te hebben gestart. Samen
met de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen zal het
kenniscentrum van Nederlandse historische buitenplaatsen verder worden uitgebouwd.
Ik hoop dat dit jaarboek de interesse bij de lezer voor dit bijzondere werkterrein
binnen de monumentenzorg levendig houdt en dat het boek bijdraagt aan het behoud
van deze buitenplaatsen.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Drs A.L.L.M. Asselbergs
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Verantwoording
Sinds de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1990 besloot een jaarboek te gaan
uitgeven is het daarmee crescendo gegaan. Elk jaar nam het jaarboek in omvang toe:
van zo'n 150 bladzijden in den beginne tot 360 bladzijden in 1997. Er is kennelijk
nog steeds monumentenstof te over! De eerste vier delen in wat langzamerhand gerust
een reeks mag worden genoemd waren - wat oneerbiedig gezegd - gevuld met varia.
In de daarna verschenen vier delen zat een lijn, een thema: jongere monumenten,
monumenten in oorlogstijd, bouwhistorie en de geschiedenis van de RDMZ vanaf
1947. Voor 1998 luidde het parool: weer terug naar een bescheidener omvang: zo'n
200 bladzijden mocht het worden. Maar de thematische invulling wordt voortgezet
en ditmaal in samenwerking met een (jubilerende) monumentenorganisatie in de
particuliere sfeer: de in 1973 totstandgekomen en dus in 1998 25 jaar bestaande
Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB). Het thema
van dit jaarboek is dus: historische buitenplaatsen.
Sinds in samenhang met het ontstaan van PHB 25 jaar geleden de vraag hoe
historische buitenplaatsen behouden en waar nodig hersteld zouden moeten worden,
aan de orde werd gesteld en langzamerhand een overheidsbeleid op dit punt tot
ontwikkeling werd gebracht, is er over de ontwikkeling en de betekenis, de
cultuurhistorische waarde, van historische buitenplaatsen veel geschreven. Dat blijkt
uit de literatuur waarnaar in de artikelen in dit jaarboek wordt verwezen. Toch bestaat
in een wat bredere kring nog weinig kennis van en inzicht in de betekenis van deze
monumenten, die bij uitstek de relatie tussen ‘cultuur’ en ‘natuur’ laten zien. In dit
jaarboek komen uiteraard de juridische, financiële en (technisch) inhoudelijke aspecten
aan de orde, die een rol spelen bij de bescherming en instandhouding van historische
buitenplaatsen. De kern wordt echter gevormd door de bijdragen, die werden geleverd
aan het tweedaagse symposium ‘Werken aan Arcadië’, dat ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum van PHB in samenwerking met Museum Beeckestijn, het
Tuinhistorisch Genootschap Cascade en de Nederlandse Tuinenstichting op 7 en 8
oktober j.l. werd georganiseerd. Daar omheen zijn artikelen gegroepeerd, waarin
wordt ingegaan op de actuele problematiek, zoals in de bijdragen over het beleid,
over het ‘omgaan’ met buitenplaatsen (Mehrtens), over de planologische aspecten
(Vesters), de relatie tussen stad en landschap (Blom) en de ecologische aspecten
(Bakker). Hoewel ernaar gestreefd is in dit jaarboek het verschijnsel ‘historische
buitenplaats’ in een generale contekst te plaatsen, wordt ook de geschiedenis en
ontwikkeling van enkele specifieke buitenplaatsen niet buiten beschouwing gelaten:
Wassenaar (Scheffer) en Sluishoef (Van Groningen).
Aan de huizen en hun interieurs is in dit jaarboek geen speciale aandacht besteed.
Het interieur komt ruimschoots aan zijn trekken in de fraai uitgevoerde
publicatie/catalogus ‘Wonen in Arcadië’, die de gelijknamige
PHB-jubileumtentoonstelling in het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch
begeleidde. Wel hebben in deze publicatie artikelen de verplaatsing van interieurs
en interieuronderdelen en burgermansfollies tot onderwerp.
Particuliere buitenplaatsen kunnen niet in standgehouden en goed beheerd worden
zonder de continue en liefdevolle inspanningen van hun eigenaren. In een jaarboek,
dat over deze categorie monumenten gaat, dienen zij bij uitstek aan het woord te
komen om ons te laten weten wat het als eigenaar/beheerder in de praktijk nu werkelijk
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betekent de plicht te hebben een historische buitenplaats instand te moeten houden.
De overheid helpt hen daarbij, maar is dat voldoende? Wordt de overheidsdoelstelling:
behoud door wettelijke bescherming en het inzetten van financiële instrumenten, ook
werkelijk bereikt? In hoeverre is sprake van een samenhangend overheidsbeleid? De
(rijks)overheid is voorstander van het geven van zijn juiste plaats van ‘het verleden’
in ‘het heden’, waartoe het zgn. interdepartementale Belvedereproject wordt
ontwikkeld. Maar wat zijn daarvan de effecten in de dagelijkse praktijk? Wij vroegen
enkele eigenaren naar hun ervaringen en zijn hen
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erkentelijk voor de openhartige wijze, waarop zij bereid bleken te zijn ons daarover
in te lichten.
De redactie is de president van de Union of European Historic Houses Associations,
mr H.M.A. Kamerlingh Onnes, bijzonder erkentelijk voor zijn bijdrage over de
ontwikkelingen op Europees niveau. Als geen ander is hij, die aan de wieg van PHB
stond en de boreling uit 1973 tot wasdom hielp brengen, daarvan op de hoogte. Als
hommage voor zijn niet aflatend streven om hetgeen nog rest aan historische
buitenplaatsen te behouden en te herstellen opent dit jaarboek met zijn artikel.
Het jaarboek wordt afgesloten met de feestrede die de hoofddirecteur van het
Rijksmuseum, prof. drs R. de Leeuw hield bij de opening van de tentoonstelling
‘Wonen in Arcadië’ op 26 september j.l. De redactie dankt zowel de directeur van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en zijn medewerkers voor de ondervonden
steun als de auteurs, die con amore bereid gevonden konden worden aan dit jaarboek
mee te werken. In een goede samenwerking tussen overheid en particulier initiatief
is hopelijk een Jaarboek Monumentenzorg tot stand gekomen, dat bij velen de ogen
doet openen voor het belang en de waarde van historische buitenplaatsen. Verdwijning
van nog meer van deze groene oases zou leiden tot een verdere verarming van de
cultuurhistorische waarden in en dus van de schoonheid van ons land. Aan uitgever
Waanders, die ook de publicatie ‘Wonen in Arcadië’ verzorgde, zal het niet liggen,
want ook van dit jaarboek werd weer een aantrekkelijke uitgave gemaakt. Met een
woord van waardering daarvoor sluit ik af.
mr G.W. van Herwaarden, voorzitter van de redactie van het Jaarboek
Monumentenzorg 1998
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Mr H.M.A. Kamerlingh Onnes
President of the Executive Committee of the Union of European
Historic Houses Associations
De bescherming van historische buitenplaatsen op Europees niveau
In het begin van de jaren zeventig bevonden zich wat wij thans particuliere
historische buitenplaatsen noemen - dit begrip is overigens sindsdien eerst
geleidelijk aan ontwikkeld - over het algemeen in een deplorabele toestand.
Zowel hun historische tuinen en parken als de onderhoudstoestand der
gebouwen lieten veel te wensen over. Een en ander was het gevolg van
de toenemende belastingdruk en voor wat betreft de buitenplaatsen, gelegen
op een landgoed, de onvoldoende opbrengst van de bossen en de
landbouwgronden. Noodgedwongen zagen veel eigenaren zich genoodzaakt
hun dikwijls oud familiebezit te verkopen.
Helaas ontbraken particuliere kopers, waardoor de overheid zich gedwongen zag
meestal via gesubsidieerde natuurbeschermingsorganisaties deze historische
buitenplaatsen te verwerven. Deze handelwijze bracht voor de overheid niet alleen
aanzienlijke verwervingskosten met zich mee. Ook het door de overheid of door
gesubsidieerde instanties laten beheren en exploiteren van dergelijke bezittingen
bleek een kostbare aangelegenheid, zo kostbaar dat bij een steeds groeiende noodzaak
om tot aankoop over te gaan, de beschikbare overheidsmiddelen geleidelijk aan
uitgeput dreigden te raken. De teloorgang van deze onvervangbare culturele objecten
dreigde reëel te worden. Er zijn toen zowel op het Ministerie van Financiën, waarbij
met ere de naam mag worden genoemd van de toenmalige Staatssecretaris prof. dr
F.H.M. Grapperhaus, alsook bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg initiatieven
ontwikkeld om deze ongelukkige gang van zaken positief te beïnvloeden.
Te zelfder tijd waren ook enige vooruitziende eigenaren, die zich in 1974
verenigden in wat thans de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen (PHB) heet, tot de slotsom gekomen dat een reddingsoperatie diende
te worden beproefd. En zo is men in het begin van de jaren zeventig met de toenmalige
Staatssecretaris van CRM, de heer W. Meijer (PvdA), om de tafel gaan zitten om
een uitweg te zoeken. Tijdens dit openhartige en diepgaande overleg is toen de
grondslag gelegd voor het sindsdien gevoerde beleid. Dat beleid is erop gericht om
in samenwerking tussen de overheid en de particuliere eigenaren een systeem van
randvoorwaarden te ontwikkelen voor de instandhouding van historische
buitenplaatsen op basis van particuliere eigendom. Daarbij gaat het zowel om de
gebouwen als de tuinen en parken. Bij de ontwikkeling van dit systeem moest steeds
worden afgewogen, welke financiële inbreng van partijen - overheid en particulieren
- redelijk en haalbaar zou zijn. De lastenverdeling, die men aanvankelijk wilde
nastreven - 80% van de kosten voor de overheid en 20% voor de particulieren - is
niet over de hele lijn bereikt. Gemiddeld is thans eerder sprake van een verhouding
60:40. Maar hoe dan ook, zoveel is zeker dat in de afgelopen jaren het beleid, dat
destijds Staatssecretaris Meijer en de particuliere eigenaren voor ogen stond, over
het algemeen is verwezenlijkt. Het ontwikkelde systeem kan zonder meer als een
success-story worden bestempeld.
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Naarmate de genomen maatregelen meer effect gingen sorteren, is het aanbod van
particuliere buitenplaatsen op de ‘markt’ opgedroogd. Wanneer onverhoopt een
buitenplaats moet worden verkocht bv. door het uitsterven van de familie, melden
zich voldoende nieuwe (particuliere) kopers aan. Zelfs is op het ogenblik sprake van
‘ré-privatisering’. Zo heeft de gemeente Zwolle onlangs twee oorspronkelijk
particuliere historische buitenplaatsen, Boschwijk en Soeslo, aan privé personen
verkocht. Ook het Staatsbosbeheer heeft de buitenplaatsen Broekhuizen te Leersum
en Dordwijk te Dubbeldam (gem. Dordrecht) in die zin geprivatiseerd, dat deze
buitenplaatsen aan particulieren werden verkocht. Dat zou 25 jaar geleden niet
mogelijk zijn geweest.
Ten tijde van het tweede kabinet-Lubbers (1986-1989)
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zijn de tuinen en parken der buitenplaatsen tot het werkterrein van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gaan behoren. Aan de zijde van de overheid
nemen thans drie ministeries aan het partnership deel, namelijk de Ministeries van
Financiën, OCW en LNV.

Ontwikkelingen op Europees niveau
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de geschetste ontwikkelingen rond het behoud
van particuliere historische buitenplaatsen in Nederland ook in het buitenland, d.w.z.
in de landen, die deel uitmaken van de Europese Unie, de aandacht hebben getrokken.
Tot een goed begrip van de ontwikkelingen, die hebben bijgedragen tot het tot
stand komen van deze bijzondere Nederlandse positie, dient te worden meegedeeld
hoe de samenwerking tussen de particuliere eigenaren van historische buitenplaatsen
in het kader en op het niveau van de EU is georganiseerd. In het begin van de jaren
zeventig is op Engels initiatief een aanvang gemaakt met het leggen van contacten
tussen de eigenarenorganisaties van deze culturele objecten in de lidstaten van de
EU. Aanvankelijk waren dit niet veel meer dan vriendschappelijke bijeenkomsten,
eerst onder leiding van de Belgische Prins Antoine de Ligne, later onder leiding van
de Britse Lord Montagu of Beaulieu. In het begin van de jaren tachtig groeide de
behoefte om deze informele samenwerking formeel te organiseren. Aangezien
inmiddels aan de deelnemers duidelijk was geworden, dat Nederland bezig was een
vertrouwenwekkend model te ontwikkelen voor de instandhouding van historische
buitenplaatsen, werd besloten Nederland het voortouw te geven en gebruik te maken
van de Nederlandse expertise. In 1985 werd de Union of European Historic Houses
Associations (U.E.H.H.A.) in het leven geroepen als een stichting in het algemeen
Europees belang. Het hoofdkwartier werd gevestigd ten kantore van de Nederlandse
eigenarenorganisatie, de Stichting PHB. Te zelfder tijd werd schrijver dezes als
bestuurslid, tevens Algemeen Secretaris van PHB, benoemd tot Executive President
van de UEHHA, d.w.z. tot voorzitter van het Dagelijks Bestuur. In dit Dagelijks
Bestuur zijn naast Nederland Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk
vertegenwoordigd. De UEHHA omvat 14 eigenarenorganisaties met 20.000
particuliere historische buitenplaatsen, 200.000 hectaren historische tuinen en parken
en circa vijf miljoen hectaren historisch landschap, bestaande uit bossen,
landbouwgronden, wateren en woeste gronden. Elke deelnemende organisatie heeft
in het Algemeen Bestuur recht op twee vertegenwoordigers. Het secretariaat van de
UEHHA wordt geleid door een directeur-generaal en is, zoals reeds vermeld, gevestigd
in het hoofdkwartier van de Stichting PHB in kasteel Vosbergen te Heerde. Nauwe
samenwerking is aldus verzekerd.
Nadat de UEHHA aldus was geconstitueerd, is begonnen aan de niet eenvoudige
taak om de dikwijls zeer andersoortige eigenarenorganisaties op Europees niveau
tot samenwerking te brengen. In landen, waar nog geen specifieke
eigenarenorganisaties aanwezig waren, dienden deze alsnog tot stand te worden
gebracht. Over het algemeen is dat goed gelukt, behoudens in Scandinavië en helaas
ook niet voldoende in Duitsland. Gelukkig is er sinds kort op het gebied van de
Bondsrepubliek een klein begin, namelijk de ‘Stiftung Historische Gärten in
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Niedersachsen’. Alle begin is moeilijk, maar de UEHHA ziet reikhalzend uit naar
het ontstaan van soortgelijke organisaties in de andere Bundesländer.
Toen de UEHHA redelijk functioneerde en voldoende draagvlak had gekregen,
kon met de eigenlijke werkzaamheden worden begonnen. Gekozen werd voor de
vervaardiging van een breed opgezet rapport voor de Europese Commissie omtrent
de ‘Results of the investigation of the present position of the private historic estates
(listed houses with their contents, gardens, parks and estate lands) in the member
states of the European Union’. Met deze ‘investigation’ werd gestart in 1991. Het
resultaat werd in juli 1994 ten huize van de Nederlandse Vertegenwoordiger bij de
EU, Ambassadeur mr B. Bot, aan de Europese Commissie aangeboden. Het rapport,
dat niet in de openbaarheid is gebracht, is een werkstuk van 100 pagina's met twee
kilo bijlagen. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen die met zorg zijn
samengesteld en nadrukkelijk blijven binnen het werkterrein van de Europese
Commissie. Over dat werkterrein bestaan immers grote misverstanden. Velen denken
dat de Europese Commissie een soort supra-nationale regering is, die alles kan en
mag. Quod non!
Een der aanbevelingen houdt zich bezig met maatregelen ter verbetering van de
treurige toestand, waarin over het algemeen - gelukkig zijn er ook nogal wat
uitzonderingen - de particuliere historische tuinen en parken verkeren. Aanvankelijk
was het voornemen dat de Europese Commissie de Europese cultuurministers zou
stimuleren in hun landen de historische tuinen en parken de status van ‘beschermd
monument’ te geven. Hiermee dreigde men echter in het moeras terecht te komen,
want alras bleek, dat men te maken kreeg met een baaierd van hele en halve
regelingen, die soms wel en meestal niet werden toegepast. Een en ander moest ook
nog gecoördineerd worden met de Raad van Europa in Straatsburg, die zich eveneens
met de bescherming van monumenten
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Van links naar rechts: mr G.W. van Herwaarden, mr H.M.A. Kamerlingh Onnes en J. Jessurun.

bezighoudt. Er is toen besloten om direct te gaan ijveren voor het verbeteren van de
onderhoudstoestand van reeds tot monument ‘verheven’ particuliere historische
tuinen en parken. Daarbij is rechtstreeks aansluiting gezocht bij een kernhoofdstuk
van het rapport en het daarin ontwikkelde ‘model’, ideale model wel te verstaan.
Wat houdt dit model in? Het bevat een generale regeling die in alle lidstaten van
de Europese Unie zou moeten worden ingevoerd, opdat de particuliere huizen, tuinen
en parken, in partnership met de nationale overheden in een goed onderhouden staat
kunnen worden behouden. Het zal niet verbazen dat dit model in belangrijke mate
een weergave is van de Nederlandse regelingen, zij het dat op fiscaal gebied
leentjebuur is gespeeld bij Italiaanse en Franse regelingen, die op belangrijke punten
verder gaan dan de fiscale Nederlandse regelgeving.
De vondst van het rapport is geweest dat de nationale regelingen zijn vergeleken
met het Europese optimale model. Het zal duidelijk zijn welke landen met de
‘ereprijzen’ zijn gaan strijken. Dit zo zijnde hebben de Franse, Italiaanse en Spaanse
eigenarenorganisaties hun Nederlandse zusterorganisatie PHB verzocht om haar
ervaring en kennis op het gebied van onderhoud en herstel op basis van met ultra
moderne middelen vervaardigde tienjaren-plannen, te hunner beschikking te stellen.
PHB heeft zich daarop tot de Nederlandse Regering gewend met het verzoek goed
te vinden deze expertise en know-how gratis ter beschikking te mogen stellen aan
de eigenarenorganisaties van eerdergenoemde landen. Hoewel deze expertise en
know-how juridisch het eigendom zijn van PHB, moest dit verzoek aan de
Nederlandse Regering worden gedaan omdat deze expertise en know-how verkregen
is op basis van subsidies. De Nederlandse Regering heeft op dit verzoek van PHB
volmondig ‘ja’ gezegd, maar daaraan de voorwaarde verbonden, dat de aan de
overdracht van expertise en know-how verbonden kosten (huisvestingskosten van
trainees, vertaalkosten en de salarissen van de benodigde extra docerende mankracht)
uit andere bron - lees die van de Europese Commissie - zouden dienen te worden
betaald.
Na jarenlange moeizame besprekingen met deze Commissie is onlangs het bericht
ontvangen, dat de daarvoor benodigde subsidiegelden door de Europese Commissie
zijn geaccordeerd. In het voorjaar van 1999 zal PHB derhalve de eerste trainees uit
Frankrijk kunnen verwelkomen. Er zullen dan gedurende drie maanden drie jonge
Fransen tewerkgesteld worden bij de Afdeling Planning en Onderzoek van PHB om
het métier van het maken van beheersplannen op basis van high-tech onder de knie
te krijgen. Voorts zullen drie Franse trainees worden ondergebracht bij de Afdeling

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

Hoveniers van PHB om te worden opgeleid tot managers van de na hun terugkeer
in Frankrijk uit werkelozen te formeren hovenierseenheden. Wat later zullen Italiaanse
en Spaanse trainees volgen.
Ook op een ander praktisch uitvoerend gebied in de UEHHA inmiddels actief. Op
initiatief van de Italiaanse Organisatie van Eigenaren van Historische Buitenplaatsen
en gefinancierd door een charitatieve stichting te Turijn zal een pilot-project worden
gestart inzake het brengen van de UEHHA op Internet. In 1999 en 2000 zullen de
UEHHA, de Britse, Franse, Italiaanse en Nederlandse organisaties voor wat betreft
hun doelstelling, bestuur, adres etc. hun plaats op Internet innemen met informatie
over een 400 opengestelde historische buitenplaatsen. Na 2000 zullen de overige aan
de UEHHA verbonden organisaties naar verwachting volgen.
Tenslotte verdient vermelding dat de UEHHA in voortdurend overleg met de
Europese Commissie is over de verlaging van het BTW-tarief bij restauratie en
onderhoud van beschermde monumenten en met de Raad van Europa te Straatsburg
over de bescherming in situ van historische interieurs. De behandeling van deze
onderwerpen, hoe essentieel ook, valt buiten het kader van dit artikel.
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Gijs van Herwaarden
Koeno Sluyterman van Loo
Hoe wordt ‘Arcadië’ beschermd?
De ontwikkeling van het op bescherming, behoud en herstel gerichte
beleid ten aanzien van historische buitenplaatsen in Nederland.
25 jaar geleden werd de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen - in de wandeling PHB genoemd - opgericht. Een
tentoonstelling in het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch en een
tweedaags symposium over de toekomst van historische tuinen en parken
op 7 oktober 1998 op de buitenplaats Beeckestijn te Velsen en op 8 oktober
te Beverwijk markeerden dit jubileum.
De op 8 oktober gehouden voordrachten zijn in dit jaarboek opgenomen.

Aanloop
De titel van de tentoonstelling en de daarbij behorende publicatie was ‘Wonen in
Arcadië’; de titel van het symposium luidde ‘Werken aan Arcadië’. Dat de relatie
tussen historische buitenplaatsen en het denkbeeldige ‘Arcadië’ niet van vandaag is,
moge blijken uit de publicatie van het Nederlands Architectuurinstituut ‘Een paviljoen
in Arcadië; geschiedenis van de follie’ uit 1989, waarin verwezen wordt naar Nicolas
Poussin's schilderij in het Louvre ‘Et in Arcadia Ego’ (1635).1. Hoewel het woord
‘Arcadië’ niet voorkomt in de titel van de aan de tuin in de Nederlandse kunst van
de 15de tot de 18de eeuw gewijde tentoonstelling, die in 1996 in het Noordbrabants
Museum en het Frans Halsmuseum werd gehouden - de titel van deze tentoonstelling
luidde ‘Aardse Paradijzen’ - wordt ‘Arcadië’ wel in de catalogus genoemd.2. En dat
gaat ook op voor de publicatie onder de titel ‘Meer om Cieraet als Gebruijck’, die
in 1990 de gelijknamige jubileumtentoonstelling van Het Gelders Landschap en de
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen begeleidde: het aan de tuingeschiedenis
van Gelderse kastelen en buitenplaatsen gewijde hoofdstuk draagt als titel ‘Gelders
Arcadia’.3. Wij kunnen concluderen dat het idee achter de vanaf de 16de eeuw door
de nieuwe, snel rijk geworden elite aangelegde buitenplaatsen ten nauwste samenhing
met het creëren van een idyllisch landschap, een Arcadië, of eigenlijk het herscheppen
van het verloren gegane Paradijs, waarin men zich ver van de drukke, stinkende stad
kon terugtrekken in een geënsceneerde ‘natuurlijke’ omgeving ten plattelande. Maar
in de 17de eeuw lagen niet alleen idyllische en nostalgische motieven ten grondslag
aan het aanleggen van wat wij nu historische buitenplaatsen noemen. De mercantiele
achtergrond van veel van de nieuwe rijken - brouwers, zeepzieders, fabriqueurs,
kooplieden, bewindvoerders van de VOC - die veelal vanwege statusmotieven ertoe
overgingen zich een buitenplaats aan te schaffen (en er soms daardoor in slaagden
hun naam te verdubbelen) en die zich vervolgens gingen beijveren om het verworven
bezit naar de mode van de tijd zo fraai mogelijk in te richten, deed hen de financiële
en beleggingsaspecten niet uit het oog verliezen. Geld en grondbezit, zo betoogde
de heer A.J. Thurkow tijdens een onlangs door de KNOB georganiseerde studiedag,
waren de pijlers van het bestaan van de nieuwe regentenklasse en er ontstond behoefte
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aan veilig geachte vormen van geldbelegging. Daartoe kocht men ten plattelande
onroerend goed met daarop meestal een boerderij - de ‘herenkamer’ bood onderdak
aan de nieuwe ‘heer’ - en bouwde men het bezit uit tot een zo mooi mogelijk
buitenverblijf, waardoor het nuttige met het aangename werd verenigd. Aan dit
streven danken wij de concentraties van buitenplaatsen in de omgeving van
bijvoorbeeld Amsterdam (het Gooi, de Vechtbuitens, het Kennemerland en de bijna
allemaal weer verdwenen buitenplaatsen in de droogmakerijen in Noord-Holland).4.
De tijden en de economische omstandigheden, die de basis vormden voor ‘paradijsjes
buiten’, veranderden geleidelijk. In de loop van de 18de eeuw werden de naar de
mode van de 17de eeuw in formele stijl aangelegde tuinen en parken getransformeerd
in zgn.
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Engelse landschapsparken. Aan het eind van de 18de eeuw trad een periode van
economische malaise op, die ertoe leidde dat veel buitenplaatsen verdwenen. De
terreinen werden verkocht en verkaveld, de huizen gesloopt. In andere gevallen kon
het park niet meer onderhouden worden en vervaagde de aanleg. Dat proces zette
zich in de 19de eeuw door. In de 20ste eeuw kwam in het ‘buitengebied’ de bouw
van permanent door forensen bewoonde villa's op gang, mogelijk gemaakt door de
auto. Thans kan, zoals R. de Jong in zijn artikel terecht opmerkt, worden vastgesteld,
dat de buitenplaats in de zin van het aangename verblijf ten plattelande, waar men
in de zomermaanden met ‘kat en keuvel’ naar toe trok, niet meer bestaat.5.
Als een vertrouwd en gewaardeerd verschijnsel uit onze omgeving dreigt te
verdwijnen, gaat de neiging ontstaan dat verschijnsel te documenteren en te
beschrijven. Dat ging zich ook voordoen in het geval van wat men ‘oud hollandse
tuinen’ noemde. In 1910 verscheen, samengesteld door jhr C.H.C.A. van Sypesteyn,
‘Oud-Nederlandsche Tuinkunst’, gevolgd door de studie van L.A. Springer over
‘Oude Nederlandsche tuinen’. In 1942 publiceerde J.T.P. Bijhouwer zijn
‘Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen’ en in 1943 verscheen van de hand van
Anna Bienfait ‘Oude Hollandsche tuinen’. Na de oorlog werden ‘De buitenplaatsen
aan de Vecht’ (1948) en ‘De Stichtse Lustwarande’ (1949) door dr R. van Lutterveld
beschreven en ook andere deskundigen als jhr drs H.W.M. van der Wijck wijdden
in tal van artikelen en publicaties aandacht aan (de geschiedenis van) bepaalde
buitenplaatsen, onder andere in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond.
De vraag of de van vóór 1850 daterende park- of tuinaanleg op de nog resterende
historische buitenplaatsen in samenhang met de huizen in aanmerking zou kunnen
komen voor wettelijke bescherming, zodat behoud en zo mogelijk herstel zou kunnen
worden gewaarborgd, kwam echter pas aan de orde in het kader van de
werkzaamheden van de Commissie Historische Buitenplaatsen, Parken en Erven.
Deze commissie werd op initiatief van de directeur van de Stichting Vrienden der
Geldersche Kasteelen, D.J.G. Buurman, door het bestuur van de KNOB in 1967 in
het leven geroepen. De breed samengestelde commissie werd onder voorzitterschap
van dr W.C. Braat, oud KNOB-voorzitter, geplaatst. Het secretariaat werd in handen
gelegd van jhr mr F.C.M. van Rijckevorsel, toen werkzaam bij de Rijksplanologische
Dienst. De doelstelling van de commissie werd als volgt omschreven: ‘het streven
van de commissie is erop gericht te bevorderen dat aan de historische buitenplaatsen,
parken en erven in ons land een zodanige bescherming wordt gegeven dat dit
cultuurbezit voor de huidige en komende generatie behouden zal blijven. Hierbij
denkt zij niet alleen aan bescherming ingevolge de daarvoor in aanmerking komende
wetgeving, maar evenzo aan bescherming door middel van feitelijke veiligstelling,
zoals verwerving (met het oog op instandhouding) door overheid of particuliere
organisaties, het zoeken naar nieuwe passende gebruiksmogelijkheden of het
bewerkstelligen dat noodzakelijke restauraties of vereiste onderhoudswerkzaamheden
worden verricht. Slechts door een bescherming in deze tweeledige zin kan het behoud
van de betrokken cultuurmonumenten worden verzekerd’.
Het in 1972 gereed gekomen rapport van de commissie ‘Bescherming der
Nederlandse buitenplaatsen’ werd op 4 januari 1973 aan de Staatssecretaris van
CRM, H.J.L. Vonhoff, aangeboden. De publicatie van het rapport vond plaats in het
Bulletin van de KNOB van maart 1973 en in een aparte brochure van de toen net tot
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standgekomen Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming
(NCM). In de inleiding van het rapport wordt vastgesteld, dat de kennis van de
ontwikkeling van de Hollandse buitenplaatsen in sterke mate uit de belangstelling
is geraakt. ‘Dankzij de monumentenregistratie [in 1961 trad de Monumentenwet in
werking] lijken de monumenten van geschiedenis en kunst uitstekend beschermd.
Het moet echter niet uit het oog verloren worden, dat, hoewel de buitenplaatsen als
materie onder de Monumentenwet vallen, deze niet als zodanig geregistreerd worden.
In vele gevallen geschiedde dit wel met het landhuis, doch niet met zijn historisch
erbij behorende aangelegde omgeving. Zo is dus de organische samenhang van huis
en park, die een onverbrekelijk geheel vormt, tot dusver niet erkend en daardoor
onbeschermd gebleven’. En men besluit met ‘Tot nu toe heeft - naast de bescherming
van het huis - de natuurbescherming de volle aandacht gekregen. Men zal zich evenwel
niet hiertoe kunnen blijven beperken. Een daadwerkelijke belangstelling voor beheer
en onderhoud van het geheel dat uit park en huis bestaat, kan niet langer straffeloos
ontbeerd worden. Een goed opgezette registratie dient de hechte basis voor de
bescherming te vormen. Hier ligt een taak voor de overheid. Daartoe zullen de oude
buitenplaatsen niet meer primair uit bosbouwkundig economisch oogpunt mogen
worden beschouwd’. Het rapport bevat twee delen. Het eerste deel, opgesteld door
jhr (toen nog) drs H.W.M. van der Wijck, geeft richtlijnen voor de bescherming van
de Nederlandse buitenplaatsen. In het tweede deel zijn in commissoriaal overleg
vastgestelde ‘maatregelen’ opgenomen.6.
Dit rapport van de KNOB gaf de stoot tot het ontwik-
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kelen van een op behoud en bescherming van historische buitenplaatsen gericht
beleid.7. Doch de (rijks)overheid kan een dergelijk beleid niet tot standbrengen, als
er geen ‘partij aan de andere kant van de tafel zit’. Die ‘partij’ diende zich nog in
1973 aan in de vorm van de toen opgerichte Stichting Castellum Nostrum, in 1981
omgedoopt tot de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen
(PHB), de organisatie van de eigenaren van de zich in particuliere handen bevindende
buitenplaatsen. De stichting, bezielend voortgestuwd door haar Algemeen Secretaris,
mr H.M.A. Kamerlingh Onnes, meldde zich al in 1974 bij de opvolger van de heer
Vonhoff als Staatssecretaris van CRM, W. Meijer, om met hem van gedachten te
wisselen over de wijze, waarop op basis van de aanbevelingen in het KNOB-rapport
aan het overheidsbeleid terzake vorm en inhoud zou kunnen worden gegeven. Dat
het gesprek van de staatssecretaris met het bestuur van de stichting een voor de
stichting bevredigend verloop had, mag mede op het conto van de heer Van
Rijckevorsel worden geschreven, die inmiddels als plv. directeur van de Directie
Natuurbehoud en Openluchtrecreatie op het Ministerie van CRM werkzaam was. De
heer Meijer was het met de stichting eens, dat bevordering van het bezit van
historische buitenplaatsen in particuliere handen aanbeveling verdiende, omdat
particuliere eigenaren/beheerders de beste garantie bieden voor een goed en zowel
historisch als economisch verantwoord beheer. Indien buitenplaatsen in handen
komen van bank-, overheids- of andere instellingen, dreigt het gevaar voor
onoordeelkundig en onverschillig beheer, dat ten detrimente gaat van de behoudsen hersteldoelstelling. De stellingname van de staatssecretaris betekende, dat van
overheidszijde (rand)voorwaarden en waarborgen, ook in financiële en fiscale zin,
geschapen zouden moeten worden om de eigenaren zo goed mogelijk in staat te
stellen het beheer te blijven uitvoeren. De staatssecretaris verklaarde zich bereid over
dergelijke maatregelen zijn gedachten te laten gaan, maar dan zou hij wel eerst over
een beter inzicht in de economische en financiële problematiek van de (particuliere)
buitenplaatsen en de Natuurschoonwet-landgoederen moeten beschikken. Aan het
Nederlands Economisch Instituut (NEI) werd vervolgens de opdracht gegeven het
voor het verwerven van dat inzicht noodzakelijke onderzoek uit te voeren.8. Het
onderzoek werd begeleid door de Stuurgroep NSW-landgoederen, waarin zowel de
overheid als vertegenwoordigers van een aantal betrokken organisaties zitting hadden.
In het rapport van het NEI, dat in 1977 werd uitgebracht, werd becijferd, dat de
kosten van het onderhouden van een historische tuin, park of parkbos tweederde
uitmaakten van het op dat moment op een bedrag van f 100.000, - becijferde
gemiddelde exploitatietekort per object. Aanbevolen werd een actief beleid te
ontwikkelen op basis van bescherming van de huizen met hun aanhorigheden grachten, vijvers, tuinen, parken en lanenstelsels - krachtens de Monumentenwet,
het geven van een ruimere toepassing aan de Natuurbeschermingswet 1961 en het
verlagen van de norm van 5 hectaren voor de toepassing van de Natuurschoonwet
1928. Het NEI bevestigde, dat beheer in particuliere handen het beste was voor een
verantwoorde bijdrage aan het voortbestaan en behoud van historische buitenplaatsen.
In eendrachtige samenwerking tussen het Ministerie van CRM en de RDMZ
enerzijds en het Ministerie van Landbouw en Visserij en het Staatsbosbeheer
anderzijds werd vervolgens een regeling gemaakt voor het opheffen van achterstallig
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onderhoud op historische buitenplaatsen, op basis waarvan 80% van de kosten werd
vergoed. De plankosten werden zelfs voor 100% vergoed.9.
Langs een geheel andere weg werd de buitenplaatsenproblematiek onderwerp van
publieke discussie. De plannen voor de restauratie van Het Loo en voor de
reconstructie van de in opdracht van Koning-Stadhouder Willem III aan het eind van
de 17de eeuw aangelegde tuinen aldaar veroorzaakten veel beroering. Het Paleis Het
Loo was tot aan haar overlijden in 1962 bewoond door Prinses Wilhelmina. In 1969
besloot de Regering het Paleis te bestemmen voor een aan de Oranje-Nassau dynastie
gewijd museum. De oorspronkelijke reconstructieplannen waren van de hand van
architect C.W. Royaards. Na diens overlijden werden de plannen uitgewerkt en
uiteindelijk uitgevoerd onder leiding van architect ir J.B. Baron van Asbeck. De
redactie van het KNOB-Bulletin stelde de kolommen van het blad open voor kritische
beschouwingen en het bestuur van de Bond sprak zich uit tegen de
reconstructieplannen.10. Ondanks een uitspraak van de Tweede Kamer, dat de plannen
geen doorgang behoorden te vinden, zette CRM-Minister Van Doorn door, en werden
de plannen conform de oorspronkelijke ideeën uitgevoerd. Maar het effect van de
hele discussie was wel, dat er in een veel bredere kring aandacht en belangstelling
was gegroeid voor (het behoud en herstel van) historische tuinen en parken.
Onderkend werd, zoals ook al in het KNOB-rapport uit 1972 werd aangegeven, dat
het ontbrak aan kennis op dit terrein. Dat was voor het advieslichaam op het terrein
van de monumentenzorg van de Minister van CRM, de Monumentenraad, aanleiding
om op initiatief van de toenmalige voorzitter van de Raad mr S.P. Baron Bentinck
de Commissie Buitenplaatsen in te stellen. Deze com-
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missie, die tot tot eind 1995 bestond, bracht na een grondig inventariserend onderzoek
in situ van ca. 1000 sites aan de opeenvolgende Ministers van Cultuur adviezen uit
over de wettelijke bescherming van buitenplaatsen in de verschillende provincies.11.

De Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen
De Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (Stichting PHB)
werd opgericht in 1973. Het water stond toen vele buitenplaatsbewoners aan de
lippen. De onderhoudskosten liepen voortdurend op, terwijl de inkomsten uit bosbouw
en pacht (als het land al niet in een eerder stadium was verkocht) de prijsstijgingen
bij lange na niet bijhielden.
In de loop van de voorgaande decennia hadden reeds veel families noodgedwongen
afstand moeten doen van hun historische bezit. Gelukkig kon dankzij de
vangnetfunctie van bijvoorbeeld de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen,
de Groninger Borgen Stichting en enkele natuurbeschermingsorganisaties een aantal
zeer belangrijke buitenplaatsen van de slopershamer worden gered. De enorme kosten
die deze reddingsoperaties voor de rijksoverheid met zich meebrachten (zowel
aankoop als restauratie werden door het Rijk immers gesubsidieerd) en de problemen
die deze organisaties bij herbestemming ondervonden, noopten tot herbezinning.
Gesprekken tussen enkele verontruste eigenaren - zij zouden kort daarna het eerste
bestuur van de Stichting PHB vormen - en de toenmalige bewindslieden van Financiën
en CRM, leidden tot de conclusie dat, om de buitenplaatsen op een voor het Rijk
zowel als voor de eigenaren haalbare manier te behouden, de lasten tussen beiden
verdeeld zouden moeten worden: door de eigenaar met fiscale en subsidie-faciliteiten
in staat te stellen zijn beheer te continueren, kon worden voorkomen dat hij tot
verkoop zou moeten overgaan, een lege huls zonder ziel achterlatend. Door de
eigenaar als een ‘onbezoldigd conservator’ te ‘exploiteren’, zijn kennis, ervaring en
inzet te benutten, zouden de buitenplaatsen en de staatskas het meest gebaat zijn.
Op deze lijn is in de afgelopen 25 jaar consequent aan een instandhoudingsregime
voor de buitenplaatsen gewerkt. Constructief, creatief, Rijk en particulieren, niet
tegenover elkaar, maar in gezamenlijkheid.
Op de pagina hiernaast: wordt, aan de hand van Het Wiel het instrumentarium
geschetst dat in deze periode tot stand kwam.

Het Wiel
Het eindadvies dat de Commissie Buitenplaatsen in 1995 aan de Staatssecretaris van
OCW uitbracht geeft van ca 500 buitenplaatsen aan dat zij als complex, d.w.z.
gebouwd onroerend goed tezamen met de tuin- en parkaanleg, beschermenswaardig
zijn. Van deze 500 zijn er ruim tweederde in particulier bezit.
Om vaart te brengen in het beschermingstraject, met als streven hiermee rond 2000
klaar te zijn, trok de RDMZ extra menskracht aan.
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Versnelde bescherming is van belang, aangezien het instandhoudingsregime
rondom de wettelijke bescherming is opgebouwd. Dit wordt aanschouwelijk gemaakt
in Het Wiel. De as waar het Wiel om draait wordt gevormd door de Monumentenwet.
Om die as is het instrumentarium voor instandhouding weergegeven.
De diverse onderdelen van het Wiel passeren hierna, met de wijzers van de klok
mee, de revue.

a. Monumentenwet 1988
Artikel 3 juncto artikel 6 van de Monumentenwet 1988 biedt de minister van OCW
de mogelijkheid om onroerende monumenten aan te wijzen als beschermd monument.
Met de wettelijke bescherming van historische buitenplaatsen als complex, d.w.z.
huis met bijgebouwen tezamen met de tuin- en parkaanleg werd eind jaren '70 een
begin gemaakt, als direct vervolg op een van de aanbevelingen uit het eerder
genoemde rapport van het NEI. Dit rapport introduceerde tevens het begrip historische
buitenplaats, dat vervolgens in diverse wetten en overheidsregelingen verankerd zou
worden.
De wettelijke bescherming is om twee redenen van belang: ten eerste vormt zij
een wapen tegen bedreigingen van bijvoorbeeld planologische aard en tegen
ongewenste ingrepen door de eigenaar/beheerder; in de tweede plaats biedt zij de
noodzakelijke kapstok waaraan fiscale en subsidiemaatregelen ter instandhouding
kunnen worden opgehangen.

b. Natuurschoonwet 1928 (NSW), gewijzigd in 1989 [Stb. 1989, 205]
Een kleine tien jaar is er, onder leiding van de Stichting PHB, onderhandeld om de
faciliteiten van de NSW conform de aanbevelingen van het NEI-rapport te verbeteren.
Uiteindelijk kon de gewijzigde wet in 1989 worden aangenomen.
Als belangrijke verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke wet dient in de
eerste plaats genoemd te worden het afzien van invordering van successie- en
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schenkingsrecht en vermogensbelasting. Verder vond een verruiming plaats: kunnen
in principe alleen terreinen van minimaal 5 hectare onder de wet worden gerangschikt,
sinds de wetswijziging van 1989 wordt hierop een uitzondering gemaakt en... kan
een onroerend goed met een oppervlakte van minder dan 5 hectare als een landgoed
(in de zin van de Natuurschoonwet) worden aangemerkt, indien op dat onroerend
goed een buitenplaats is gelegen met een architectonisch daarmee verbonden
historische tuin of historisch park van tenminste I hectare en voorts op dat onroerend
goed een beschermd monument is gelegen dat is ingeschreven in een register als
bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988.12.
De NSW werd destijds in het leven geroepen om versnippering van landgoederen
te voorkomen. Zij voorziet er in dat bij schenking of vererving van onder de wet
gerangschikte landgoederen het schenkings- en successierecht niet wordt ingevorderd,
mits de eigenaar het goed na verkrijging 25 jaar als zodanig in stand houdt en het
terrein openstelt voor publiek (met uitzondering van het huis en naaste omgeving).
Indien hij het terrein niet openstelt, wordt de helft van het tarief niet ingevorderd.
Rangschikking brengt tevens mee dat over de waarde geen vermogensbelasting is
verschuldigd. Sinds 1995 wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen al dan niet
opengesteld terrein.
Tenslotte wordt de plicht tot 25 jaar instandhouding,
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die uit de rangschikking voortvloeit, gezien als een waardedrukkende factor bij de
waardering in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (zie ook onder
c.).

c. Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) [Stb. 1994, 874, laatstelijk
gewijzigd 1997, Stb. 735], juncto Wet op de Inkomstenbelasting (Wet IB)
De Wet WOZ stelt regels ten aanzien van de wijze waarop onroerende zaken worden
gewaardeerd. Die waardering is van belang, omdat zij doorwerkt in het
huurwaardeforfait en de onroerende zaakbelasting en, in het geval van
rijksmonumenten, de drempel die bij de aftrek wordt gehanteerd. Bij de beschermde
buitenplaatsen speelt echter nog een factor mee: tuin en park. Het grote gevaar dreigde
dat huis, bijgebouwen, tuin en park als eenheid zouden worden gewaardeerd, hetgeen
in veel gevallen zou hebben geleid tot zeer hoge waarden in het economisch verkeer,
met alle gevolgen van dien voor de hoogte van de onroerende zaak belasting en de
drempel die bij de aftrek van onderhoudskosten wordt gehanteerd. Uiteindelijk is
het gelukt de waardering te beperken tot alleen gebouwde eigendom met ondergrond;
tuin en park blijven, mits onder de Natuurschoonwet gerangschikt, vrijgesteld. Voorts
is voor de woonhuizen en aanhorigheden waardering naar bestemmingswaarde
ingevoerd (zie ook onder b.)
Beide maatregelen hebben ertoe geleid dat de WOZ-waardering ten aanzien van
historische buitenplaatsen over het algemeen tot aanvaarbare bedragen beperkt is
gebleven.

d. Wet op de Inkomstenbelasting, artikel 42a (Wet IB)
Begin jaren '70 werd de aftrek van het onderhoud aan het eigen woonhuis vervangen
door het huurwaardeforfait. Eigenlijk is deze voor de buitenplaatsen desastreuze
maatregel de directe aanleiding geweest voor de oprichting van de Stichting PHB.
Nog voordat de stichting formeel bestond is door hen die later het eerste bestuur
zouden gaan vormen dit onderwerp bij Financiën aangezwengeld. In direct overleg
met de toenmalige staatssecretaris van Financiën heeft PHB artikel 42a mede vorm
kunnen geven. Beoogde het artikel aanvankelijk een uitzondering te maken voor de
historische buitenplaatsen, bij amendement van het Tweede Kamerlid Jurgens werden
alle rijksmonumenten onder de werking van het artikel gebracht, dat sedertdien één
van de hoofdpijlers van het instandhoudingsregime vormt. Het houdt in dat
eigenaar-bewoner van een rijksmonument restauratie- en onderhoudskosten van het
inkomen mag aftrekken. Hierbij dient wel een van de WOZ-waarde afgeleide jaarlijkse
drempel (1,75%) in acht te worden genomen (zie hier ook weer het belang van wat
t.a.v. de Wet WOZ tot stand werd gebracht).
De aftrek wordt ook verleend voor het onderhoud van tuinen en parken, voor zover
deze eveneens als onderdeel van een complex buitenplaats als rijksmonument zijn
beschermd.

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

e. Beschikking bijdragen achterstallig onderhoud historische parken, tuinen
en buitenplaatsen (Beschikking achterstallig onderhoud) [11 oktober 1983,
Nr. NBOR/JBA/101, gewijzigd 1 oktober 1984, Nr. J 4594]
De Beschikking achterstallig onderhoud van de minister van LNV (handelende in
overeenstemming met de Minister van OCW) geeft aan particuliere eigenaren van
een historische buitenplaats de mogelijkheid om voor het opheffen van achterstallig
en groot onderhoud subsidie te krijgen. De beschikking is een formalisering van
begin jaren '80 op experimentele basis verstrekte subsidies. Zij is een direct gevolg
van de constatering, door het eerder genoemde Nederlands Economisch Instituut,
dat op de buitenplaatsen van een ernstige achterstand in het onderhoud (gemiddeld
2 à 3 manjaar) sprake was. Op basis van de beschikking kan maximaal 80% subsidie
worden verkregen voor werkzaamheden in verband met het opheffen van achterstallig
onderhoud van onderdelen van tuin en park die met name van belang zijn uit oogpunt
van natuurschoon, cultuurhistorie of recreatie. Te denken valt onder meer aan herstel
van berceaux, parterres, laanbeplanting, padenstelsels, baggerwerkzaamheden, het
aanbrengen van beschoeiingen en de restauratie van schuttingen, loopbruggetjes en
andere ‘eenvoudige getimmerten’.
Tot voor kort betrof het een gezamenlijke beschikking van de ministers van LNV
en OCW, die tevens betrekking had op het herstel van oranjerieën, kassen, kademuren,
monumentale hekwerken, tuinsieraden en dergelijke. In het kader van de
Monumentenwet 1988)13. werd het ‘OCW-gedeelte’ in 1993 uit de gezamenlijke
beschikking losgeweekt en in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (zie
onder f.) opnieuw vastgesteld.
Dit noopte de minister van LNV ertoe de Beschikking achterstallig onderhoud
tegen het licht te houden. Op het moment van verschijnen van dit Jaarboek, zal de
Beschikking achterstallig onderhoud dan ook aan de gewijzigde omstandigheden
zijn aangepast.

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

19

f. Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen (Brhb) [Stb. 1993, 391
naderhand gewijzigd, Stb. 1997, 314]
Deze subsidieregeling van het ministerie van OCW richt zich op ...restauratie van
zaken die compositorisch of functioneel deel uitmaken van de tuin of het park van
de beschermde historische buitenplaats, en die in het register, bedoeld in artikel 6
van de Monumentenwet 1988, zijn vermeld)14. en die in particulier bezit zijn.
In de Nota van Toelichting wordt aangegeven waarom, in aanvulling op de
bestaande subsidieregelingen voor restauratie en onderhoud een aparte regeling voor
de particuliere historische buitenplaatsen gewenst is: Zowel de (monumentenzorg)
belangen van WVC als de (natuurbehoud- en natuurschoon-) belangen van LNV zijn
gediend met een gemeenschappelijke aanpak.... Die integrale aanpak heeft tot goede
resultaten geleid. Dat vormt dus één argument om een rijksregeling te continueren.
Een ander argument is gelegen in de omstandigheid dat de gemeentelijke overheid
zich in het algemeen bij haar restauratiebeleid minder snel het lot van de zich op
een buitenplaats bevindende kleinere elementen aantrekt.... De ‘particuliere’ eigenaar
dient uit eigen middelen volledig te zorgen voor het onderhoud. De tijd dat zo 'n
eigenaar dat geheel op eigen kosten kon opbrengen is voorbij en die omstandigheid
vormt de belangrijkste oorzaak voor het verval dat vele buitenplaatsen laten zien.
Een buitenplaats is integendeel dikwijls een blok aan het been, terwijl aan de andere
kant familietradities het voor de eigenaren bijzonder moeilijk maken om het goed
dan maar af te stoten. Uit een oogpunt van monumentenzorg is daarnaast het behoud
van de oorspronkelijke functie naast het behoud van de architectonische vorm een
ideale situatie.)15.
Het Brhb vormt de tegenhanger van de onder e. behandelde beschikking
achterstallig onderhoud van de minister van LNV.
Uit hoofde van het Brhb kan 70% subsidie verkregen worden voor restauratie van
beelden, vazen, bruggen, oranjerieën (mits als zodanig in gebruik), tuinmuren, kassen
enz. Per buitenplaats kan per jaar maximaal f 80.000 subsidie verkregen worden.

Hoveniershulp
De Hoveniersorganisatie van PHB dateert uit 1982. Zij ontstond in het kader van het
Arbeidsplaatsenplan van de toenmalige minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Den Uyl. Werkloze hoveniers konden door de Stichting PHB in
dienst worden genomen. Verspreid over het land werden zij in kleine ploegen,
bestaande uit een meewerkend voorman en enkele hoveniers, gestationeerd. In de
subsidievoorwaarden staat omschreven dat zij werkzaamheden in tuin en park kunnen
uitvoeren die bijdragen tot het behoud van de aanwezige waarden of leiden tot een
verbetering van de bestaande toestand, dan wel van de toegankelijkheid met het oog
op de beleving van de waarden. Later kwam de Hoveniersorganisatie te vallen onder
de Subsidieregeling niet-terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties van het
ministerie van LNV.
Inclusief enkele WIW-ers en stagiaires telt de organisatie ca 80 medewerkers
(waaronder veel parttimers). Hierbij zijn tevens meegerekend de hoveniers die
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weliswaar formeel in dienst zijn van de Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg en de Stichtingen Landschapsonderhoud Groningen,
Drente en Zeeland, maar die de facto PHB-werk doen.
Deze vakbekwame hoveniers worden regelmatig bijgeschoold, vooral ten aanzien
van voor de buitenplaatsen specifieke werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan
het onderhoud van oranjerieplanten en het opkweken en snoeien van leifruitbomen.
Over dit laatste gaf PHB het vorig jaar in eigen beheer een handboek uit.16.
De Stichting PHB is ingevolge de subsidievoorwaarden verplicht voor alle
historische buitenplaatsen waarop haar hoveniers werkzaam zijn een beheersplan op
te stellen. Hiertoe is aan de Hoveniersorganisatie een afdeling Onderzoek en
Planvorming verbonden, waarin expertise op het gebied van de cultuurhistorie en de
tuin- en landschapsarchitectuur aanwezig is. Deze afdeling stelt beheersplannen op,
die ter instemming aan de ministers van LNV en OCW worden voorgelegd. De
beheersplannen, die het kader vormen waarbinnen de hoveniersdiensten worden
geleverd, zijn gebaseerd op historisch onderzoek, ten behoeve waarvan zowel
schriftelijke bronnen worden geraadpleegd als veldonderzoek wordt gedaan. In dit
verband mag zeker niet onvermeld blijven de schat aan herinneringen die eigenaren
en (oud-)tuinbazen met zich meedragen en die in inspirerende gesprekken worden
opgehaald. Helaas ontbreekt de tijd om dit op meer structurele basis te doen.
Tussen deze afdeling en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt voortdurend
uitwisseling van gegevens plaats: de resultaten van het onderzoek t.b.v. de
beheersplannen wordt gebruikt bij het maken van de redengevende omschrijvingen
en vice versa.
De beheersplannen richten zich op het instandhouden of, waar nodig, versterken
van de aangetroffen waarden. Bij ingrepen worden elementen uit de diverse
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stijlperiodes gerespecteerd. Over het algemeen wordt de laatste ‘bloeiperiode’ van
de buitenplaats als uitgangspunt genomen. Verstoringen die sedertdien door
achterstallig onderhoud zijn opgetreden, worden zoveel mogelijk ongedaan gemaakt.
Om praktische redenen worden de herstelwerkzaamheden vaak over vele jaren
uitgespreid. Dikwijls vallen deze ingrepen onder de subsidiemogelijkheden van het
Brhb en de Beschikking achterstallig onderhoud.

h. Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten (Brom)
Het Brom biedt subsidiemogelijkheid t..b.v. enkele categorieën kwetsbare
monumenten. Hieronder vallen onder meer de historische buitenplaatsen. Voor het
normale (buiten)onderhoud van huis, bijgebouwen en onderdelen van tuin en park,
zoals in het Brhb (zie onder g.). genoemd kan een subsidie van 50% worden verkregen
met een maximum van f 12.500 per jaar.
Voor die buitenplaatsen die jaarlijks meer dan f 25.000 aan onderhoud vergen,
kan, indien een 10-jaren onderhoudsplan wordt opgesteld, de subsidie oplopen tot f
40.000 per jaar. Alleen indien het object in bouwkundig goede staat verkeert komt
het voor onderhoudssubsidie in aanmerking. Is dit niet het geval, dan zal eerst met
behulp van het Brrm (zie onder i.) en/of het Brhb (zie onder f.) orde op zaken gesteld
moeten worden.

i. Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (Brrm)
Ten overvloede wordt hier het Brrm genoemd. Deze regeling, waarvoor in principe
ieder rijksmonument in aanmerking komt, behoeft binnen het kader van dit Jaarboek
geen nadere toelichting.

De praktijk en wensen voor de toekomst
Hoe werkt nu het hierboven geschetste stelsel van maatregelen in de praktijk?
Het instandhoudingsregime zit fundamenteel hecht en logisch in elkaar. De facto
werkt een en ander ook goed: de huidige onderhoudstoestand van de buitenplaatsen
is hiervan het levende bewijs.
Niettemin - hoe kan het ook anders - vraagt een aantal maatregelen om verbetering.
Ook is er nog sprake van enkele leemtes die opgevuld zouden moeten worden om
het bouwwerk te completeren. En natuurlijk zijn er ook bedreigingen. Net als een
gebouw dat tegen weersinvloeden en slijtage beschermd moet worden, is het zaak
om de in de loop der jaren ontstane regelingen goed te bewaken en, indien de
ontwikkelingen daarom vragen, aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.
Enkele voorbeelden:
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De Natuurschoonwet 1928 vormt enkele lacunes die oneigenlijk gebruik uitlokken.
Om deze uiterst belangrijke wet zijn goede naam niet te laten verliezen, en de goeden
niet onder de kwaden te laten lijden, is reparatie nodig.
De laatste jaren werd PHB er meer dan eens mee geconfronteerd dat de van oudsher
bestaande fiscale aftrek van het onderhoud van de als rijksmonument beschermde
tuinen en parken door inspecteurs ter discussie werd gesteld. Al ruim twee jaar is
overleg gaande om deze basisvoorziening (als zij wegvalt is het met veel
buitenplaatsen gedaan) veilig te stellen.
Wat zal het nieuwe belastingstelsel betekenen voor de eigenaar van een
rijksmonument in het algemeen en die van een historische buitenplaats in het
bijzonder.
De Beschikking achterstallig onderhoud tuin en park van het ministerie van LNV
voorziet in een grote behoefte. Het budget is echter sterk achter gebleven bij de
toename van het aantal eigenaren dat van de regeling gebruik wil maken. Dit geldt
tevens voor de Hoveniersorganisatie. De organisatie als zodanig is door LNV veilig
gesteld; het budget zal echter de komende jaren aanzienlijk moeten stijgen om PHB
in staat te stellen haar werk naar behoren, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve
zin, voort te zetten. De beschikbare mankracht is in de afgelopen jaren over steeds
meer parken verdeeld. Onlangs moest besloten worden geen nieuwe verplichtingen
meer aan te gaan, omdat dit te zeer ten koste gaat van buitenplaatsen die al ‘klant’
zijn.
Verhoging van de subsidie is tevens noodzakelijk met het oog op de
MIP-buitenplaatsen die reeds op de deur staan te kloppen.
Binnen PHB is veel expertise aanwezig over restauratie en beheer van historische
tuinen en parken. Het is van belang dat deze kennis wordt gedocumenteerd en
beschikbaar komt, ook van niet particuliere eigenaren. Uitwisseling van ervaringen
met andere instellingen en universiteiten dient gestructureerd te gaan plaatsvinden.
Het symposium Werken aan Arcadië waarover elders in dit Jaarboek meer, kan in
dit licht gezien worden als een veelbelovend begin van allianties tussen de diverse
instellingen die zich met deze materie bezig houden.
Hoe meer wij weten, des te duidelijker wordt tevens hoe weinig wij eigenlijk pas
weten. Er is grote
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Huis Weldam, Markelo.
Foto KLM 1927.

behoefte aan diepte-onderzoek. Onder auspiciën van PHB werd onlangs onderzoek
verricht naar de geschiedenis van het maaibeheer; een dendrologische studie, mogelijk
gemaakt dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Fonds, werd eind 1998 onder
de titel Groene Bouwstenen gepubliceerd. Juist in deze tijd, waarin veel beplanting
van landschapsparken aan het einde van haar levenscyclus is gekomen, is er grote
behoefte aan vergroting van kennis over en inzicht in de toepassing van bomen en
heesters in de vorige eeuw. PHB zou in staat gesteld moeten worden om, samen met
andere instituten, onderzoeksopdrachten uit te voeren. De kenniscomponent dient
financieel stevig onderbouwd te worden.
De nieuwe instandhoudingssubsidieregeling waarover binnen de RDMZ - en niet
minder daarbuiten - intensief wordt nagedacht, biedt goede kansen maar houdt ook
gevaren in.
Voorkomen moet worden dat het kind met het badwater wordt weggegooid: de
grote, in de praktijk bewezen, praktische voordelen van het qua systematiek heldere
en eenvoudig uit te voeren Brom, mogen niet het onderspit delven tegen de uiterst
eigenaar- en dus monumentonvriendelijke hordenloop die, om voor subsidie in het
kader van het Brrm in aanmerking te komen, afgelegd dient te worden.
Het verdient aanbeveling dat de eigenaar bij de uitvoering van restauratie- en
onderhoudssubsideregelingen en de uiteindelijke afwikkeling in eerste instantie
inhoudelijk wordt begeleid en zo men wil, gecontroleerd. Puur administratieve
beoordeling, waarvan nu veelal sprake is, is uit den boze. Het vaststellen van
subsidiabele kosten kan niet van achter het bureau worden gedaan. Daarvoor zijn
bouwtechnische kennis en inzicht in de individuele omstandigheden van het monument
noodzakelijk.
Wij kunnen ons voorstellen dat voor enkele zeer grote rijksmonumenten een op het
complexe beheer toegesneden subsidieregime wordt ontwikkeld. Alleen al de
beheersfunctie die voor deze ‘primi inter pares’ onontbeerlijk is, verdient bijzondere
aandacht. Dat geldt, in het geval van de buitenplaatsen, niet alleen voor het beheer
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van de gebouwen, maar evenzeer voor tuin en park: op zo'n plaats kan eigenlijk een
alziend oog niet ontbreken, een coördinator, spin in het web.

Tenslotte de interieurs
Allereerst de binnenzijde van monument, het casco. Het Brom is tot nu toe gericht
op het ‘wind- en
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waterdicht’ houden van gebouwen. Ook de beschermde onderdelen van tuin en park,
zoals bruggen, tuinmuren, kunnen sinds kort met behulp van het Brom worden
onderhouden.
Van het Brom kan echter geen gebruik worden gemaakt voor het onderhoud van
het monumentale interieur. Dit is niet consequent: waarom kan het interieur wel met
Brrm-gelden worden gerestaureerd, maar kan voor het daarop volgend noodzakelijk
onderhoud geen beroep op overheidsgelden worden gedaan?
Als we het over interieurs hebben, dan hebben we het ook over inboedels. Dit
tweede aspect van het interieur krijgt nog niet de aandacht die het verdient. Op de
tentoonstelling Wonen in Arcadië in 's-Hertogenbosch is te zien hoe waardevol in
cultuurhistorisch opzicht de inboedels van de buitenplaatsen zijn.
Zij vormen de stoffering van een eeuwenoude wooncultuur die vandaag nog steeds
levend is. Prof. drs Ronald de Leeuw, hoofddirecteur van het Rijksmuseum stond
daar in zijn feestrede tijdens de opening van de expositie uitvoerig bij stil.
Wij zullen moeten toewerken naar een aanvaardbare regeling die het de hoeders
van deze inboedels mogelijk helpt maken ze te onderhouden en bijeen te houden.
Met nadruk moet hier gesteld worden dat succes slechts te verwachten is, met een
systeem, niet van geboden en verboden, maar gebaseerd op vrijwilligheid,
gestimuleerd door positieve prikkels.

Tot slot
In deze bijdrage is aangegeven hoe de samenwerking tussen rijksoverheid en
particuliere buitenplaatseigenaren vorm heeft gekregen. De contacten zijn velerlei
en spelen zich op diverse niveaus af. Constante factor hierin wordt gevormd door
het Rijksbuitenplaatsoverleg, waarin zowel de voorbereiding als de uitvoering van
het beleid worden afgestemd. Hierin hebben vertegenwoordigers van het departement
van LNV, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en, als de agenda daarom vraagt,
het ministerie van Financiën, alsmede de Stichting PHB zitting.
Wij kunnen terugzien op 25 jaar public-private-partnership, met oprecht respect
voor de partners, met gepaste trots op de resultaten van de gezamenlijke arbeid en
met op het verleden en de realiteit van het heden gebaseerd vertrouwen dat in de
periode die voor ons ligt het bouwwerk zal worden vervolmaakt.
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Ulbe Mehrtens
De Commissie Buitenplaatsen en het Beschermingsprogramma
Historische Buitenplaatsen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
In 1997 stelde het Ministerie van OCenW circa een half miljoen gulden
in het vooruitzicht voor extra personele inzet bij de RDMZ voor de
uitvoering van het door deze dienst opgestelde Programma bescherming
historische buitenplaatsen. Hiermee werd een belangrijke toezegging
gedaan die in de eerste plaats een stimulans van het werk voor de
bescherming van historische buitenplaatsen inhoudt. Dit werk is in de
jaren hiervoor met veel improvisatie en doorzettingsvermogen op de RDMZ
tot stand is gebracht. Tevens is de toezegging een erkenning van de
17-jarige voettocht van de Commissie Buitenplaatsen door circa 1000 door
‘kolonisatie’ en verval bedreigde parklandschappen van Nederlandse
historische buitenplaatsen.1.
Alhoewel de noodklok in 1978 al langer luidde,2. toen deze Subcommissie van de
Monumentenraad3. voor het eerst bijeenkwam, was de kennis over dit specifieke
cultuurlandschap vooral gebaseerd op enkele gepubliceerde studies over dit
onderwerp.4. Met uitzondering van de aanleg van Paleis Het Loo was het
parklandschap van de Nederlandse historische buitenplaatsen in situ een nog
grotendeels onontsloten gebied.
Directe reden om een commissie van deskundigen in te stellen lag in het feit dat
de RDMZ niet over de mankracht beschikte om deze verkenning zelf uit te voeren.
Het vuur waarmee deze Commissie Buitenplaatsen van het begin af aan haar werk
heeft verricht komt duidelijk tot uitdrukking in het spontane antwoord van Carla
Oldenburger-Ebbers op het verzoek van Jan Jessurun, secretaris van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg in de zomer van 1978 om haar deelname
als adviseur van deze dan op te richten commissie. Mevrouw Oldenburger-Ebbers
besluit positief op dit verzoek ‘al zou het alleen maar zijn om de goede zaak, om zo
de buitenplaatsen in Nederland te redden’.5.
Zo dankt ook deze nieuwe loot aan de stam van de RDMZ haar voedingsbodem
aan waarden, die door verval en afbraak duidelijk zijn geworden.
Alhoewel vanaf deze begintijd door diverse steunmaatregelen van de overheid het
landschap van de particuliere historische buitenplaatsen ontegenzeggelijk is
opgebloeid,6. vormt bedreiging helaas nog steeds een belangrijke stimulans om de
parken en tuinen van buitenplaatsen te beschermen en hiermee voor de toekomst te
behouden.
Vanaf 1986 begon de Commissie Buitenplaatsen veldverslagen bij te houden van
haar bevindingen. Het is jammer dat dit niet eerder is gebeurd omdat deze verslagen
licht werpen op de criteria die de Commissie losliet op de waardering van de parken
die zij bij haar terreinbezoeken bezocht.
In beknopte vorm zijn deze verslagen echter terug te vinden in het eerste advies,
dat deze Commissie in 1988 uitbracht aan de Minister van WVC, het advies ten
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aanzien van de beschermenswaardigheid van historische buitenplaatsen in de provincie
Groningen.
Ook in de overige provinciaalsgewijs uitgebrachte adviezen, waarvan de laatste
twee in 1995 (Noord-Holland en Zuid-Holland) werden uitgebracht, komen deze
veldverslagen in beknopte vorm terug, echter alleen met betrekking tot de
beschermenswaardige buitenplaatsen.7.
In de vergadering van de Monumentenraad van april 1979 werden criteria voor
de waardering en al dan niet beschermenswaardigheid van historische buitenplaatsen
geformuleerd, die als leidraad voor de Commissie Buitenplaatsen bedoeld waren, én
voor het beschermingsbeleid van de RDMZ:
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‘In aanmerking genomen, dat onder een buitenplaats verstaan wordt een door
mensenhand vervaardigde aanleg in formele of landschappelijke trant, behorend of
behoord hebbend bij een landhuis, met bijgebouwen en toebehoren kunnen de
volgende criteria geformuleerd worden waaraan een historische buitenplaats, park
of tuin dient te voldoen om voor een wettelijke bescherming ingevolge de
Monumentenwet in aanmerking te komen.
De aanleg moet ten minste vijftig jaar oud zijn en van algemeen belang wegens
schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde. Zulks is geënt
op het in de Monumentenwet en kroonjurisprudentie geformuleerde. Hierbij valt aan
te tekenen, dat de volkskundige waarde in dezen minder relevant is. De waarde van
schoonheid, waar zij het natuurlijke aspect betreft, dient veilig gesteld te worden
middels de Natuurschoonwet. De schoonheid in relatie met de Monumentenwet,
heeft betrekking op de aanleg’.8.
Hiermee wijst de Monumentenraad op een onderscheid in waarden, dat in de loop
van de twintigste eeuw is vervaagd en waaraan het genoemde verval van historische
buitenplaatsen voor een deel kan worden toegeschreven.
Het verheffen van het natuurschoon van het landschap is immers altijd een
belangrijk argument geweest voor de aanleg van parken in landschapsstijl, de tuinstijl
die kenmerkend is voor het landschap van de Nederlandse historische buitenplaatsen.
Het scheppen van landschappelijke schoonheid door veredeling en herschepping van
het aanwezige landschap, door middel van het kappen van doorzichten in bospartijen,
het bijwerken van de accidentatie, verlevendiging door de aanleg van vijvers, aanplant
van solitairen en boomgroepen voor het ruimtelijke effect was vanaf het einde van
de 18de eeuw en het grootste deel van de 19de eeuw een optimaal streven waar de
in deze tijd in Nederland werkende tuinarchitecten op gericht waren.
Dat dit conceptmatig geschapen natuurschoon uiteraard slechts door regelmatige
kap, verjonging en onderhoud in stand gehouden kon worden was een gegeven
waarvan vooral de eigenaar van de buitenplaats zich bewust was.
Onder meer door veranderingen in de waardering van natuurwaarden in de loop van
deze eeuw is het bewustzijn dat de parklandschappen van de buitenplaatsen het
gevolg zijn van een zorgvuldig vormgegeven illusie over het landschap in zijn ideale
vorm in de vergetelheid geraakt.
Illustratief in dit verband is de reactie van de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten op een bericht in de Gooi en Eemlander van 25 september 1934
waar melding gemaakt wordt van de verwaarloosde staat waarin het parkbos van
Hilverbeek te 's-Graveland zich bevindt. Deze Vereniging had de buitenplaats gekocht
van de familie Six, opdrachtgever van Jan David Zocher jr., die het park in de 19de
eeuw in landschapsstijl had heraangelegd. De reactie van de Vereniging luidt:
‘Het zal U wel bekend zijn door oude schilderijen dat het schilderachtige en
aantrekkelijke van een natuurlandschap dikwijls wordt gevormd door oude, knoestige
en gewronge boomen. Hilverbeek kan niet vergeleken worden met een stadspark of
een tuin en wij zullen juist ten gerieve van de ware natuurliefhebbers er voor zorgen,
dat de terreinen van Hilverbeek den indruk blijven maken van een aloud
boschbestand.’9. De stelling van de gemeente Wassenaar in 1966 dat de parken van
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historische buitenplaatsen die zij door aankoop in haar bezit had gekregen geen
parken waren maar groenreservaten voor recreatie is vermoedelijk de grondhouding
van de overheid in deze tijd.10.
De keuze van het op zijn vrije beloop laten van natuurontwikkeling op historische
buitenplaatsen in plaats van deze te beteugelen volgens het concept van de
tuinarchitect berust waarschijnlijk ook op politiek-economische motieven: het
instandhouden van een historische parkaanleg is namelijk kostbaar en vraagt om
regelmatig onderhoud.
Een belangrijke oorzaak van het uiteenvallen van de Nederlandse historische
buitenplaatsen ligt voorts besloten in de Code Napoleon, die in 1811 in werking trad.
Sindsdien was het door gelijkberechtiging van alle nakomelingen in de meeste
gevallen immers onmogelijk om de buitenplaats in één hand te houden.11.
Het mag duidelijk zijn dat niet alleen bij de bovenaangehaalde voorbeelden van
Hilverbeek en de historische buitenplaatsen in Wassenaar deze wetgeving in de loop
der tijd zijn sporen heeft nagelaten. Daar, waar de particuliere eigenaar wel in staat
bleek de buitenplaats te behouden, was in vele gevallen zijn financiële draagkracht
door boedelverdeling, sterk verminderd. Door stijging van de personele lasten in de
loop van deze eeuw werden de buitenplaats voor veel particulieren een niet meer te
dragen last.
Het lag doorgaans niet in de bedoeling van de nieuwe eigenaren van de
buitenplaatsen, die deze zelden vanwege hun oorspronkelijke functie hadden
aangeschaft, om de schoonheid van een parkaanleg, zo deze nog herkenbaar aanwezig
was, in stand te houden of aan de vergetelheid te ontrukken.
De buitenplaatsen bleken voor veel nieuwe eigenaren aantrekkelijk te zijn voor
exploitatie in welke vorm dan ook.
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In dit opzicht is het opmerkelijk dat het erfgoed van historische buitenplaatsen,
hoewel fors uitgedund, tot op heden nog zo'n stempel drukt op het Nederlandse
cultuurlandschap.
De verslagen van de terreinbezoeken van de Commissie Buitenplaatsen geven een
indruk van de staat waarin de parklandschappen van de historische buitenplaatsen
zich tijden hun exploratie bevinden. Het verslag van haar bezoek aan de buitenplaats
De Cloese in Lochem op 21 januari 1988 spreekt boekdelen: ‘Het huis is volkomen
verknoeid door een enorme moderne aanbouw aan de achterzijde en aan de oostkant
door een soort directeurswoning. Rondom het oorspronkelijke huis en park ligt een
groot bosgebied met enkele waterpartijen, maar structuur was niet te onderscheiden.
De directe omgeving van het huis is volkomen verknoeid door de aanbouw aan de
achterzijde en de met struiken afgescheiden woning aan de oostzijde. De voorkant
van het huis, die vroeger liefelijk uitkeek op de Berkel en agrarisch gebied daarachter,
ziet nu uit op een kanaal met een lelijke ijzeren voetbrug, een parkeerterrein voor
vele auto's en een mager landschapsrestant. Het restje tuin aan de westkant van het
huis is te schamel om enige waardering te verwekken. Hopeloos. De Commissie had
hier veertig jaar eerder moeten zijn.’12.
De Commissie had geen gelukkige dag: op Wientjesvoort in Vorden treft zij ‘een
onvoorstelbare bende’ aan.
De constatering dat veel waarden van historische buitenplaatsen door nieuwbouw,
parkeerplaatsen of andere ontsieringen in het park of aan de rand ervan verloren zijn
gegaan komt helaas veel in de veldverslagen terug. Bij Boekenrode in Aerdenhout
stelt de Commissie vast, dat ‘het doorzicht met waterpartij (Springer?) vanuit
achterzijde van het huis gedeeltelijk is bedorven door hoogbouw’.13. Bij Averbergen
te Olst zijn zelfs restanten van de oude buitenplaats onherkenbaar geworden.14. Het
fin de siècle overpark van Huis Bisdom van Vliet ‘is ingrijpend ontluisterd door
recente bouw van een bejaardentehuis. Niet beschermen’,15. een besluit dat de
Commissie overigens gezien de toch nog aanwezige waarden in haar advies aan de
Staatssecretaris over te beschermen historische buitenplaatsen in Zuid-Holland (1995)
herziet.
Bij Wolfrath in Born signaleert de Commissie het gevaar voor het voortbestaan van
een historische buitenplaats, wanneer deze in verschillende handen is overgegaan:
‘Kasteel Wolfrath is een zeventiende eeuws kasteel met bijgebouwen van
verschillende datum. Dubbel omgracht, deels droge buitengracht, deels dichtgegooide
grachten. Mooie lindelanen. De oude privé-weg van Ruijs de Beerenbrouck bestaat
nog. Sterrebos, verderop gelegen, eigendom van de AMEV, waarbij verkoop voor
uitbreiding Volvo tot de mogelijkheden behoort. (...). Wezenlijke onderdelen zoals
het sterrebos in andere handen’.
De Commissie vindt het park een ‘aardige aanleg, waarbij de verdere elementen
steeds meer uiteen dreigen te vallen’,16. en adviseert de buitenplaats in zijn geheel
voor te dragen voor bescherming.
De soms desastreuze gevolgen, waartoe de herbestemming van park van een
historische buitenplaats tot gemeentepark kan leiden, signaleert de Commissie op
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Groot Deurne, dat zij op 23 mei 1991 bezoekt: ‘Gemeentepark dat door nieuwe
aanleg bijna alles wat aan oorspronkelijke aanleg herinnert, heeft weggevaagd. Rest
van een oude boomgaard. Op middenveld enige boomgroepen en mooie solitair,
echter zonder enig verband. Voorts een vergraven vijver. Tussen het middenveld en
weg een strook verwaarloosd parkbos. Aan een drukke verkeersweg gelegen, omgeven
door sportvelden. Hier is niets meer te redden’.
Soms is de Commissie echter aangenaam verrast door de kwaliteiten van de parken
die zij bezoekt: bij Kasteel Wittem (Wittem), dat zij op 13 maart 1992 aandoet, treffen
zij een aanleg aan met mooie boomgroepen, solitairen en slingerende paden, verweven
met een der mooiste hellingbossen in Limburg.
Flevorama (Naarden) acht de Commissie ‘een verassende aanleg, die in haar opzet
bijzonder aantrekkelijk is en zeker beschermenswaard’.17.
Op Kasteel Freymerson te St. Odiliënberg merkt de Commissie een bijzondere
contrastwerking tussen het parkbos en het open weiland. ‘Ér zijn mooie zichtlijnen.
De buitenplaats is een verassend geheel dat ondanks zijn verschillende karakteristieken
een bijzondere aanleg vormt’.18.
Ook op Oolde (Laren, Gelderland) noemt de Commissie de kwaliteit van de
doorzichten: ‘Nog duidelijk herkenbare en hier en daar nog zeer fraaie 19de-eeuwse
landschappelijke aanleg. Het huis is van alle zijden door middel van uitzichten
verbonden met het park en de daarbuiten gelegen landerijen’.19.
Toen de laatste adviezen van de Commissie Buitenplaatsen in 1995 (Noord- en
Zuid-Holland) verschenen kon de balans over wel- en niet te beschermen historische
buitenplaatsen worden vastgesteld. Op basis van de adviezen van deze Commissie
stelde de RDMZ het Programma historische buitenplaatsen op, waarbij de uitkomsten
van de adviezen van de Commissie Buitenplaatsen de leidraad vormen. Uiteraard
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werd al eerder de bescherming in gang gezet van een aantal buitenplaatsen waarvan
het advies van de Commissie Buitenplaatsen al bekend was. Pas bij het uitkomen
van de laatste adviezen20. bleek voor welke taak de RDMZ werd gesteld: de Commissie
achtte uiteindelijk zo'n 450 historische buitenplaatsen nog beschermenswaard, waarvan
zo'n 50 historische buitenplaatsen voor een definitief standpunt nader onderzocht
diende te worden.
Gezien het feit dat de druk op het cultuurlandschap van de historische
buitenplaatsen aan het einde van de voettocht van de Commissie Buitenplaatsen nog
geenszins verminderd was besloot de RDMZ de bescherming van deze buitenplaatsen
met alle voortvarentheid aan te vatten. Hierbij wordt er naar gestreeft de bescherming
van deze 450 buitenplaatsen nog vòòr het jaar 2000 in gang te hebben gezet. In het
kader van het hiertoe ontwikkelde Programma tot bescherming worden historische
buitenplaatsen als complex beschermd. Hierbij wordt uitdrukking gegeven aan het
inzicht, dat een buitenplaats niet alleen bestaat uit een optelsom van onderdelen,
zoals huis, bijgebouwen, tuinsieraden en parkaanleg, maar dat de samenhang van
deze onderdelen eveneens een belangrijke monumentwaarde vertegenwoordigd. Bij
de bescherming van historische buitenplaatsen blijken de eerder in dit artikel
geciteerde criteria tot bescherming van de Monumentenraad uit 1978 nog steeds
actueel. De Monumentenraad gaat bij de formulering van de criteria voor bescherming
van historische buitenplaatsen als volgt verder: ‘De aanleg van een historische
buitenplaats, park of tuin dient een actieve daad van menselijk handelen geweest te
zijn en geen natuurlijke passieve ontwikkeling van een landschap of een gedeelte
daarvan. De bescherming van een buitenplaats dient te geschieden vanuit de
hedendaagse situatie. Tot nader begrip dient het aanwezige geanaliseerd te worden
ter verkrijging van inzicht in hoeverre dit het planmatig bedoelde resultaat is van een
natuurlijk ontwikkelingsproces.
De wetenschappelijke waarde kan gesplitst worden in o.a. (kunst)historische,
biologische, economische ofwel cultuurhistorische waarde.
Beschouwing omtrent de cultuurhistorische ontwikkelingen van een gebied,
bebouwingsgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis kunnen elementen zijn
die in een op te stellen toelichting op de aanvullende ontwerplijsten vervat moeten
worden. In dezelfde toelichting kan dan worden opgenomen, waarom het object
beschermd wordt.
Per buitenplaats, park of tuin dient steeds een aantal zaken bekeken en afgewogen
te worden:
Is er veel over de aanleg bekend, dat wil zeggen is er goede documentatie
aanwezig?
Is de aanleg volgens een ontwerp met wijzigingen daarop goed bewaard gebleven?
Is de buitenplaats op zich zelve van importantie?
Is de buitenplaats bepalend (geweest) voor haar omgeving?
Is de aanleg interessant uit tuinhistorisch oogpunt?
Een zwak punt kan hierbij door een sterker gegeven gecompenseerd worden’.
Door de tijdsdruk die op de uitvoering van het programma tot bescherming rust is
er bewust voor een redegevende omschrijving gekozen, die in juridisch opzicht een
goede basis voor de bescherming biedt. Voor een uitvoerig historische onderzoek,
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dat eigenlijk elke historische buitenplaats van het programma verdient, ontbreekt de
tijd. Een keuze voor een uitvoerig historisch onderzoek zou inhouden dat de afronding
van het programma nog vele jaren op zich zou moeten laten wachten, met alle
gevolgen van dien.
Ook op dit ingeslagen pad blijkt de bescherming van een aantal buitenplaatsen al
achterhaald te zijn. Zo komt bijvoorbeeld de bescherming van de historische
buitenplaatsen Valkrust te Nieuw-Ginneken en Groenendaal te Hilvarenbeek, vanwege
aldaar gepleegde nieuwbouw in het park, te laat.
Uiteraard wordt voor de historische onderbouwing van de daad van bescherming
gebruik gemaakt van de beheersplannen van de Stichting tot Behoud van Particuliere
historische buitenplaatsen, met name van het in deze beheersplannen gepresenteerde
historisch onderzoek naar de buitenplaatsen.
Een natuurlijk gevolg van de tijdsduur die de voettocht van de Commissie
Buitenplaatsen in beslag heeft genomen is een verdieping van inzicht geweest, die
vanzelfsprekend in haar adviezen weerklank vond. De Commissie Buitenplaatsen
heeft getracht de onevenredigheid die hierdoor in haar adviezen ontstond, zo veel
mogelijk binnen eigen gelederen op te lossen. Zo achtte de Commissie de buitenplaats
Djoerang te Zoelen, die zij op 27 augustus 1987 had bezocht, welliswaar heel
romantisch en werd de prachtige beukenpartij aan de rand van het gazon als zeer
bijzonder ervaren, maar vond zij de landschappelijke aanleg toch te fragmentarisch
om te beschermen als rijksmonument. Voortschrijdend inzicht doet de Commissie
in 1994 echter besluiten de Staatssecretaris te adviseren deze buitenplaats te
beschermen. Toch blijkt het bij de uitvoering van het Programma historische
buitenplaatsen in enkele gevallen noodzakelijk om af te wijken van het advies van
de Commissie Buitenplaatsen. Zo adviseerde de Commissie in 1989 de buitenplaats
Nieuw Rande bij Olst niet te beschermen. Door de grote kwaliteiten van de aanleg
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Huis Broekhuizen, Leusden.
(Foto RDMZ 1974).

van het parkbos met uitgestrekte vijverpartijen in landschapsstijl uit de eerste helft
van de 19de eeuw, is besloten, na aansporing hiertoe door Het Oversticht, de
bescherming van deze buitenplaats toch ter hand te nemen. Deze bescherming vond
overigens niet plaats in het kader van het Programma bescherming historische
buitenplaatsen van de RDMZ maar in het kader van het door Het Oversticht
uitgevoerde Monumenten Selectie Project in de Provincie Overijssel.
Incidentele afwijking van de adviezen van de Commissie Buitenplaatsen vindt
echter alleen plaats na overleg met de partners in het veld, zoals de Stichting tot
Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen en de teams van het genoemde
Monumenten Selectie Project.
Gezien de faciliteiten die de Rijksoverheid heeft ontwikkeld voor de instandhouding
van een beschermde historische buitenplaats in particulier bezit, is bescherming van
zijn buitenplaats voor een particulier in de meeste gevallen in financieel opzicht
aantrekkelijk. Dit is dan ook de reden dat verzoeken tot bescherming zeer kritisch
worden behandeld en slecht bij uitzondering wordt afgeweken van de adviezen van
de Commissie Buitenplaatsen.
De uitvoering van het Programma historische buitenplaatsen ligt in handen van een
klein team dat fulltime aan het programma werkt, ondersteund door min of meer
incidentele medewerking van consulenten werkzaam in de vier regio's van Sector I
van de RDMZ. De betrokkenheid van deze consulenten, medewerkers die de
dagelijkse contacten in het veld onderhouden, is belangrijk om op de Rijksdienst een
draagvlak te scheppen voor informatie-voorziening en advisering over historische
buitenplaatsen, waarnaar de behoefte evenredig toeneemt met de uitvoering van het
programma.
De ervaring die de RDMZ tot dusverre met het werk aan de buitenplaatsen heeft
opgebouwd heeft geleerd, dat de kennis voor advisering van gebouwde monumenten,
waar instandhouding van de karakteristieke beeldbepalende waarde een van de
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belangrijke uitgangspunten vormt, niet toereikend is voor de advisering ten behoeve
van historische buitenplaatsen.
Voor het vaststellen van de monumentale waarden van een complex van een
historische buitenplaats en voor het geven van een advies hierover is de waardering
van de karakteristieke belevingswaarde minstens even belangrijk.
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De monumentale waarde van een historische parkaanleg laat zich namelijk slechts
vaststellen door deze te beleven via de wandelpaden, die de tuinarchitect hiertoe
heeft aangelegd, door de doorzichten vanaf de wandelpaden in het park en daar buiten
in zich op te nemen en zich verder rekenschap te geven van de gezichten in het park
naar het huis en vice versa.
Kortom, de ruimtelijke opbouw van een Nederlandse historische buitenplaats is
doorgaans uitgedacht vanuit het bewustzijn dat huis en park een eenheid vormen en
laat zich slechts vaststellen door zich over de buitenplaats te bewegen en deze te
beleven.
Het verbreken van de eenheid in eigendom van huis en park, of het afstoten van delen
van het park, is dikwijls het begin van het verval van een historische buitenplaats.
Een goed voorbeeld hiervan is het ensemble van het huis Bisdom Van Vliet met
zijn fin de siècle overpark.
In 1923, toen na de door van mevrouw P. Lefèvre de Montigny het huis een museale
bestemming kreeg werd het park aan de Gemeente in beheer uitgegeven, onder beding
het park in stand te houden. Gedeeltelijke kap van de groene wand van het
oorspronkelijk geheel door houtgewas omgeven park, op het punt waar het park zich
vanuit het huis gezien tot een perspectivische as vernauwd, en bouw van een
bejaardencomlex op deze plek, heeft de balans in de ruimtelijke opbouw van de
buitenplaats geheel onderuit gehaald. Vanuit het bejaardencomplex heeft men echter
een prachtig gezicht in het park en op het huis.
Dat het huis en park toch zijn beschermd in het kader van de Monumentenwet ligt
aan de karakteristieke beeldbepalende waarden van de buitenplaats, optimaal te
beleven vanaf het genoemde bejaardencomplex. De belevingswaarde van het
monument, die door de gezichten vanaf de wandelpaden en vanuit het huis naar het
park wordt opgebouwd, is door deze ingreep echter ontluisterd.
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Carla Scheffer
De stedenbouwkundige ontwikkeling van een buitenplaatsenlandschap
naar een bosrijk villadorp.
De waardering voor en omgang met historische buitenplaatsen in
Wassenaar na 1900
De duingebieden langs de kust nabij belangrijke steden in het westen des
lands zijn door de eeuwen heen steeds een aantrekkelijk vestigingsgebied
voor welgestelde stedelingen geweest. Hierdoor ontstonden tot in de 19de
eeuw in de omgeving van Den Haag, vooral in Wassenaar, omvangrijke
buitenplaatslandschappen.
De explosieve villaontwikkeling, die vanaf het begin van de 20ste eeuw plaatsvond,
leidde tot een voortdurend spanningsveld tussen het behoud van de buitenplaatsen
en de toenemende behoefte aan bouwgrond voor villa's en aan recreatiemogelijkheden.
Aan de hand van ontwikkelingen zoals die zich in Wassenaar hebben voorgedaan,
zal worden ingegaan op de waardering voor deze buitenplaatsen en de wijze waarop
daarmee door overheid en particulier tot op heden is omgegaan.

De opkomst van buitenplaatsen
In de loop van de 17de eeuw kochten steeds meer welgestelde stedelingen gebieden
op het platteland aan als belegging, voor ontginning of voor recreatieve doeleinden.1.
Aanvankelijk was de buitenplaats niet veel meer dan een boerderij, waarvan een
aantal vertrekken de landheer ten dienste stond. Op den duur werd het bezit
getransformeerd tot een buitenplaats, die aanvankelijk verrijkt werd met een
geometrisch aangelegde tuin.
Uit een vergelijking van de kaarten van Floris Balthazar (1615) en van J.J. Dou
(1685, 3de editie 1746) blijkt de sterke toename van het aantal Wassenaarse
buitenplaatsen sinds het begin van de 17de eeuw. De verschillende topografische
atlassen uit de 17de en 18de eeuw geven daarbij een goede indruk van de kwantiteit
en kwaliteit ervan. De esthetische waarden van een buitenplaats werkten voor de
eigenaar statusverhogend.
Aan de meest vermaarde en grootste buitenplaatsen werden afzonderlijke
prentuitgaven gewijd, zoals aan Clingendael, Rijksdorp en Duinrell.2. De culturele
ontwikkelingen in en rondom de hofstad waren in de 17de eeuw toonaangevend voor
de rest van het land. Zo vormden het landhuis en de indrukwekkende tuin, die Philips
Doublet III (1633-1707) naar zijn inzichten op Clingendael liet aanleggen, de eerste
op Franse stijlvormen geïnspireerde baroktuin in Nederland.3. Uit deze periode is
vrijwel niets bewaard gebleven.

Landschapsstijl
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De mode van de geometrische tuinen werd kort na het midden van de 18de eeuw
opgevolgd door de landschapsstijl. De allereerste fase van deze stijl, die zich kenmerkt
door een grote variatie in reliëf, kleinschaligheid en door slingerende paden en
waterpartijen, komt in Nederland niet veel voor. In Wassenaar daarentegen, waar
het licht geaccidenteerde duinlandschap zich goed leende voor deze nieuwe tuinstijl,
zijn enkele goede voorbeelden van de vroege landschapsstijl bewaard gebleven op
Rust en Vreugd (ca. 1765), Zuidwijk (vòòr 1772) en in het bijzonder op Backershagen
(vanaf 1772).
Een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van het bosrijke karakter van
buitenplaatsen was de belangstelling die aan het eind van de 18de eeuw ontstond
voor het productief maken van duingebieden. Mr. A.P. Twent (1745-1816), een
geïnteresseerd botanicus, liet zijn aantekeningen over de bosaanplant op zijn
buitenplaatsen Backershagen en Raaphorst in druk verschijnen.4. Onder zijn leiding,
als Minister van Waterstaat onder koning Lodewijk Napoleon, werd begin 19de eeuw
de Herenweg (huidige Rijksstraatweg) tussen Den Haag en Leiden bestraat. Dat
kwam de bereikbaarheid van de verschillende buitens ten goede. Hierdoor werden
de lommerrijke zand-
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1 ‘Kaart der Landerijen van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden onder Wassenaar en Voorschoten,
genaamd: De Paauw, Raaphorst, Backershagen, Eikenhorst en Ter Horst’. Landmeter J. Korst, als
ontwerp ingetekend door C.E.A. Petzold, 1854. Kaart, collectie Koninklijk Huisarchief.
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2 Detail van de ‘Nieuwe kaart van 's-Gravenhage met de omliggende dorpen en buitenplaatsen...
door S.W. van der Noordaa, 1839. Gemeentearchief Wassenaar.

ruggen langs de voornaamste uitvalswegen voor Haagse stedelingen uit hofkringen
en het landsbestuur een aantrekkelijke plaats om tijdens de zomermaanden te
vertoeven.

De 19de eeuw
Thans wordt het karakter van de meeste buitenplaatsen bepaald door de grootschalige
landschapsparken, waaraan vermaarde tuinarchitecten hebben gewerkt. J.D. Zocher
sr. (1763-1817) werkte op Oosterbeek, Voorlinden, Blankenburg en Clingendael.
Zijn zoon J.D. Zocher jr. (1791-1870), zette in de jaren '30 van de 19de eeuw het
werk van zijn vader op deze buitenplaatsen voort en verder werkte hij op Raaphorst.
Van zeer groot belang was de komst van de tweede zoon van koning Willem I, Prins
Frederik (1797-1881), naar Wassenaar. In de periode 1838-1854 verwierf hij
achtereenvolgens De Paauw, Raaphorst, Ter Horst, Eikenhorst, Backershagen (incl.
Hertenkamp en De Drie Papegaaien) en Groot Haesebroek (incl. Wildrust). Prins
Frederik haalde de Duitse landschapsarchitect C.E.A. Petzold (1815-1891) van
Muskau naar Nederland. Op basis van de reeds aanwezige structuren zette hij hier
zijn werkzaamheden in landschapsstijl voort. Petzold creëerde door de aanleg van
een zogenaamde ‘Umfahrungsweg’, een eenheid tussen de verschillende
buitenplaatsen (afb. 1). In samenwerking met de, eveneens uit Duitsland afkomstige,
H.H.A. Wentzel (1820-1889), die verantwoordelijk was voor de bouwkundige
elementen, ordende hij deze buitenplaatsen tot een omvangrijk park van een
indrukwekkende grootsheid.
Volgens Van der Aa telde Wassenaar omstreeks 1850, behalve het bezit van Prins
Frederik, nog zo'n 25 andere grotere en kleinere buitenplaatsen, waarvan de kaart
van Van der Noordaa een goede indruk geeft (afb. 2).5. Anderen volgden het voorbeeld
van de prins. Zo liet jonkheer G.C.A.H. von Goedecke (1816-1885), kamerheer en
adjudant van prins Frederik, omstreeks 1860 door Wentzel en Petzold het huis
Beukenhorst met bijhorend park vervaardigen. Het is vergelijkbaar met De Paauw,
maar kleinschaliger van opzet. Ook C.J. van der Oudermeulen (1838-1904),
stalmeester in buitengewone dienst van koning Willem III, bezat meerdere
buitenplaatsen. Op éen daarvan werd in 1876 door C. Muysken in een rijke
Neo-Renaissancestijl een landhuis gebouwd, genaamd kasteel Oud-Wassenaar.
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Petzold heeft daarbij een landschapspark aangelegd met ruime doorzichten en een
imposante waterpartij (afb. 3).6.
Als particulier bezit waren de buitenplaatsen niet voor publiek toegankelijk. Een
uitzondering hierop was het bezit van prins Frederik, waarvan de parkaanleg omstreeks
1880, kort voor zijn dood, was vol-
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3 (pag. 32/33) Uit 1923 stammende luchtfoto kasteel Oud Wassenaar met links daarvan de kort
daarvoor gebouwde extra hotelaccomodatie. K.L.M.-fotoarchief, 1923.
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tooid. Na het overlijden van de prins konden De Horsten, inclusief het huis Ter Horst,
mondjesmaat door belangstellenden worden bezichtigd. Craandijk en Van Houbolt
geven hiervan gedetailleerde beschrijvingen.7.

Na 1900: de druk van Den Haag
Tot 1900 bleef Wassenaar een rustige, qua oppervlak uitgestrekte gemeente, bestaande
uit een vrij kleine dorpsgemeenschap met een overwegend agrarisch karakter. Door
de rijke historie en het daarmee samenhangende omvangrijke buitenplaatsenlandschap
bleef de gemeente grote aantrekkingskracht uitoefenen op welgestelden. Incidenteel
vestigden zich er nog nieuwe grootgrondbezitters. Hiertoe behoorde ondermeer
Jonkheer H.M. Speelman, die op de buitenplaats Groot Hoefijzer in 1899-1901 kasteel
Wittenburg liet bouwen naar ontwerp van J.J. van Nieukerken en zijn zonen M.A.
en J. van Nieukerken.8. Daarnaast kwam een nieuwe ontwikkeling op gang, die mede
het gevolg was van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in Den Haag. Door de
Industriële Revolutie was na het midden van de 19de eeuw een trek naar de grote
stad ontstaan. De grote toestroom van minvermogenden leidde tot steeds slechtere
woon- en leefomstandigheden, die stadsuitbreidingen noodzakelijk maakte. De
gegoede middenklasse, die aansluiting zocht bij de normen en waarden van de hoogste
sociale klassen, trachtte, de onhygiënische stedelijke omgeving te ontvluchten door
‘buiten’ te gaan wonen.
Bouwgrondmaatschappijen, grotendeels een particulier initiatief, speelden in op
deze behoefte van de nieuwe welgestelden. Een nieuw fenomeen deed zijn intrede:
‘het villapark’. Aanvankelijk waren dat gebieden met een landschappelijk karakter
in en aan de rand van de stad. Door de verbetering van de infrastructuur werden
echter ook de buitenplaatsen op het platteland een aantrekkelijk woonalternatief.9.
Naar analogie van de historische buitenplaatsen kwamen omvangrijke landhuizen
met bijgebouwen tot stand, waarbij de relatie met de tuinaanleg een belangrijk aspect
was. In tegenstelling tot vroeger werden de buitens, gelegen in de gezonde buitenlucht
van de bosrijke duinen en de zee, nu permanent bewoond.

De bouwhausse in Den Haag
Vanaf het midden van de 19de eeuw bestonden de activiteiten van de
bouwgrondmaatschappijen in Den Haag uit de aankoop van stukken duingrond of
(voormalige) buitenplaatsen.10. Daarna werd aan de gemeente een stratenplan
voorgelegd, die riolering en wegen verzorgde, zodat de grond bouwrijp kon worden
gemaakt voor de bouw van representatieve herenhuizen. Aanvankelijk hielden de,
veelal liberaal denkende, leden van de gemeenteraad zich zoveel mogelijk afzijdig.
Zij vonden de toestroom van nieuwe rijken vooral een lucratieve ontwikkeling
vanwege de extra inkomsten aan personele belastingen. Door de explosieve groei
van Den Haag werden in 1887 en 1907 zelfs stukken grond van Wassenaar door Den
Haag geannexeerd.
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Het Haagse gemeentebestuur zag op den duur in dat zij door de activiteiten van
de bouwgrondmaatschappijen weinig invloed had op de stedelijke ontwikkelingen
en greep in. Na de inwerkingtreding van de woningwet in 1902 werden geen nieuwe
bouwplannen meer aangenomen, totdat in 1911 het door H.P. Berlage vervaardigde
algehele uitbreidingsplan werd goedgekeurd. Hij hield geen rekening met de wensen
van speculatieve bouwgrondmaatschappijen, waardoor in Den Haag een einde kwam
aan de bloeitijd van deze lucratieve bedrijfstak.11. Eén van de laatste stedelijke
villaparken die werd ontwikkeld was Zorgvliet vanaf 1912-1913.12. Directeur van de
exploitatiemaatschappij was de architect J.Th. Wouters, die daarna op zoek ging naar
een nieuw gat in de markt: Wassenaar!

Wassenaar kort na de eeuwwisseling
Kort na de eeuwwisseling werd de toen ongeveer 3600 zielen tellende gemeente
bestuurd door burgemeester mr. R. baron van Zuylen van Nijevelt (1859-1911) en
twee wethouders. De toenemende bouwbeperkingen in Den Haag en het feit dat er
in Wassenaar een aantal buitenplaatsen te koop kwam, maakte er lucratieve
grondspeculatie mogelijk. Bovendien had Wassenaar nog geen uitbreidingsplan,
hetgeen de exploitatiemaatschappijen nieuwe mogelijkheden bood. Daarenboven
had het gemeentebestuur van Wassenaar geen ervaring met dergelijke grootschalige
projecten en evenals in Den Haag bemoeide zij zich aanvankelijk zo min mogelijk
met dit particuliere initatief. Ook hier werd het gezien als een positieve ontwikkeling
die zorgde voor extra inkomsten. In tegenstelling tot Den Haag liet de gemeente
Wassenaar de maatschappijen bovendien zelf zorgdragen voor voorzieningen zoals
wegen, riolering en electriciteit.

Infrastructuur
Essentieel voor het slagen van de ontwikkeling van villaparken was de verbetering
van de infrastructuur. Deze liet tot dan toe nogal te wensen over en de gemeente was
niet geneigd kosten te maken voor
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wegen, die merendeels partiulier bezit waren. De exploitatiemaatschappijen waren
zich ervan bewust dat voor het slagen van hun projecten een goede verbinding met
de stad van wezenlijk belang was. Immers een ieder die buiten ging wonen bleef
voor zijn werk en de sociale en culturele contacten afhankelijk van de stad. De
exploitatiemaatschappijen zetten zich in voor de totstandkoming ervan en maakten
in hun reclamefolders voor de villaparken dan ook steeds melding van de goede
verbindingen met de stad.13.
Vanaf 1910 was er een auto-omnibusdienst tussen de villaparken Groot
Haesebroek/Oud Wassenaar en Den Haag. Een ‘geëlectrificeerde’ tramverbinding
tussen Den Haag en de Wassenaarse villaparken, waarvoor reeds in 1901 een
concessie was aangevraagd, kwam pas in 1923 tot stand. Vanaf 1925 reed deze
zogenaamde ‘gele tram’ door tot Leiden. De trage aanleg hing ondermeer samen met
het gegeven dat Den Haag beducht was voor een uittocht van welgestelde stedelingen,
waardoor de stad minder gemeentelijke belastingen zou innen. Liever zag zij dat
Wassenaar eerst nog meer grond aan Den Haag overdroeg.14.
Van wezenlijk belang voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Wassenaar
was de aanleg van de Hofpleinspoorlijn tussen Rotterdam en Scheveningen, die in
fasen in 1907-1908 gereed kwam. Aan de zuidzijde van Wassenaar kwamen twee
halten (bij de Bijhorst en de Buurtweg). Door deze nieuwe, comfortabele en relatief
goedkope manier van reizen werd Wassenaar ook vanuit Rotterdam goed bereikbaar.
Bovendien waren de grondbelastingen in Wassenaar relatief laag.15.

J.Th. Wouters en de exploitatiemaatschappijen
De exploitatiemaatschappijen waren opgericht door gefortuneerde particuliere
geldschieters, architecten en aannemers, die in Den Haag veelal reeds ervaring met
vergelijkbare projecten hadden opgedaan. Van grote betekenis was de rol van de,
reeds genoemde, architect Johannes Theodorus Wouters (1864-1932), die zich in
1893 in Den Haag als bouwkundige had gevestigd. Aanvankelijk ontwierp en bouwde
hij huizen in uitbreidingswijken als Duinoord. Vanaf 1908 legde hij zich vrijwel
geheel toe op de exploitatie van villaparken en maakte hij handig gebruik van de
ontwikkelingen op de woningmarkt. In 1896 had Wouters zich daartoe geassocieerd
met zijn studiegenoot Zacharias Hoek (1863-1943).16.
Wouters was als directeur van diverse exploitatiemaatschappijen vooral
verantwoordelijk voor het zakelijke gedeelte. Hoek en later ondermeer ook J.J.
Brandes (1884-1955), die tussen 1909 en 1918 voor het bureau van Hoek en Wouters
werkte, verzorgden het architectonische gedeelte.17. Andere directieleden waren
ondermeer J.J.D. Heldring, H.D. Pierson en D.J.G.J. baron Van Pallandt. Wouters
trad bij het merendeel van de voor Wassenaarse grondexploitatie opgerichte
maatschappijen op als directeur of directielid. Bovendien was hij van 1913 tot 1931,
maar liefst 18 jaar lang, gemeenteraadslid in Wassenaar. Deze combinatie kwam
vaker voor, want ook baron Van Pallandt was raadslid en tevens enige tijd wethouder.
Aldus was Wouters verzekerd van een uitgebreid netwerk en kon hij invloed
uitoefenen op de ontwikkeling van de villaparken in een door hem gewenste richting.
Hij deed bij zijn installatie de toezegging dat mocht door zijn functie als directeur
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van een bouwmaatschappij de belangen ‘...niet evenwijdig loopen met die der
gemeente...hij het algemeen belang van Wassenaar voor alles zal bevorderen.’18. Toch
kwam het voor dat hij zijn invloed liet gelden, daar waar het ging om de villaparken.
Zo had hij als directeur van de exploitatiemaatschappij Groot Haesebroek een
aanvraag ingediend voor een tramlijn. Als raadslid toonde hij zich hiervoor, niet
zonder eigen belang, eveneens een vurig pleitbezorger.19.

Buitenplaatsen: in de verkoop
Welke buitenplaatsen kwamen te koop toen de exploitatiemaatschappijen hun
werkterrein verplaatsten naar Wassenaar? Na het overlijden van de grootgrondbezitter
C.J. van der Oudermeulen in 1904 kwamen de buitenplaatsen Oud Wassenaar, Rust
en Vreugd, Klein Rust en Vreugd en Elmwood te koop. Deze werden aangekocht
door N.V. Exploitatiemaatschappij Nationaal Grondbezit van J.Th. Wouters. Prinses
Marie von Wied, die Groot Haesebroek na het overlijden van haar vader, prins
Frederik, in 1881 had geërfd, verkocht deze buitenplaats in 1898 aan dr. M.A.J.
Geluk. Vervolgens kwam deze buitenplaats in 1907 ook in het bezit van deze
Exploitatiemaatschappij, later genaamd Exploitatiemaatschappij Groot Haesebroek
en Park Oud Wassenaar.20.
Ook voor de ten oosten van de Rijksstraatweg gelegen De Horsten (= Raaphorst,
Eikenhorst en Ter Horst) bestond belangstelling bij een groep grondspeculanten,
onder wie de burgemeester, baron van Zuylen van Nijevelt, die het landgoed voor
woningbouw wilde benutten. Koningin Wilhelmina was hen echter voor en kocht in
1903 De Horsten. Deze groep buitenplaatsen was vanuit Huis ten Bosch via een
bootje bereikbaar, zodat zij daar haar favoriete hobby, het schilderen, kon beoefenen.21.
Voor het aan de andere kant van de Rijksstraatweg gelegen deel had zij geen
belangstelling.
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4 Kaart van de Parken: Groot Haesebroek: Oud Wassenaar: De Paauw en Backershagen van N.V.
Exploitatiemaatschappij Groot Haesebroek. Hoort bij verzoek van J.Th. Wouters voor
Exploitatiemaatschappij Park Groot Haesebroek van 31-5-1913. Gemeentearchief Wassenaar.

Dit deel, bestaande uit De Paauw en een gedeelte van Backershagen, werd in 1910
door de erven van prinses Marie zu Wied eveneens verkocht aan J.T. Wouters, ditmaal
onder de naam N.V. Terrein Maatschappij Wassenaar.22. Verder verkocht baron Van
Pallandt, eigenaar van Duinrell, in 1916 een groot deel van Rijksdorp aan de
exploitatiemaatschappij Jonkers & CO. Naast C.F.W. Jonkers maakte Wouters ook
hier deel uit van de directie.23. Tevens verkocht Van Pallandt zijn duingebied Meyendel
aan één van de exploitatiemaatschappijen van Wouters.24.

Het begin van de Wassenaarse villaparken
Met de bouwactiviteiten werd begonnen op het gebied tussen Kasteel Oud Wassenaar
en Groot Haesebroek, waar de villabebouwing vanaf 1907 verspreid tot stand kwam.
Aangezien er geen uitbreidingsplan was, waren de exploitatiemaatschappen
tamelijkvrij in het bepalen van de voorschriften. De bouwplannen hoefden slechts
ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Door de omvang van
de kavels en het type bebouwing, voorzien van de meest moderne luxe, mikten de
exploitatiemaatschappijen vooral op de hogere sociale klassen. Er werd gestreefd
naar de verkoop van grote bouwkavels, waarbij zoveel gebruik werd gemaakt van
het bestaande wegenpatroon.
Na het aantreden van jhr B.Ph.S.A. Storm van 's-Gravesande als burgemeester, in
1911, kwam de bouwexplosie pas goed op gang. In dat jaar werd het eerste duidelijk
omlijnde plan ingediend voor villapark De Kieviet.25. In 1912 diende Wouters een
stratenplan in voor de rest van Groot Haesebroek en voor Oud Wassenaar,
Backershagen en De Paauw (afb. 4).26.
Het suburbanisatieproces en de daarmee samenhangende sterke bevolkingstoename
hadden gevolgen voor het karakter van de buitenplaatsen. De nieuwbouw op Park
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Oud Wassenaar vond vooral plaats aan de randen, aan weerszijden van de Schouwweg
en langs de Oud Wassenaarsweg ten westen en zuiden
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van het kasteel. Hierdoor verloor het oorspronkelijke voorplein zijn functie en werden
enkele bijgebouwen gesloopt. Vóór het kasteel werd de relatie met de waterpartij en
het door Petzold aangelegde park gehandhaafd. Ten zuiden van het kasteel, dat sinds
1910 in gebruik was als hotel/restaurant, werd begin jaren '20 extra hotelaccomodatie
gebouwd. Dit betekende een aantasting van het zicht op het kasteel (afb. 4).
Park Groot Haesebroek viel uiteen in een aantal delen. Het aan kasteel Oud
Wassenaar grenzende gebied kreeg een eenvoudig stratenpatroon, waarin de oude
oprijlaan naar het huis werd opgenomen. Op het zuidelijke deel werd villapark de
Kieviet gerealiseerd, waarvan het ontwerp van Joh. Mutters jr. enige verwantschap
vertoonde met de tuinstadgedachte. Het 17de-eeuwse landhuis op Groot Haesebroek
werd in 1912 verkocht aan het echtpaar Kröller-Müller, dat het huis in 1928 liet
vervangen door nieuwbouw naar een ontwerp van Henry van de Velde. De
landschappelijke parkaanleg rondom het huis werd grotendeels gehandhaafd.27.
Een aantal directieleden van de N.V. Grondmaatschappij Wassenaar kocht grote
stukken grond op Backershagen en bouwde er voor eigen gebruik landhuizen,
waardoor de structuur van het park, alhoewel doorsneden door een weg, in hoofdlijnen
herkenbaar bleef.28. Het landhuis van De Paauw werd in 1924 aangekocht door de
gemeente en in gebruik genomen als gemeentehuis. Het bijbehorende park bleef in
handen van exploitatiemaatschappijen. Op het zuidelijke deel van de Paauw verrezen
ook enkele grote landhuizen, waaronder villa Ruys. Het noordelijk deel werd in de
jaren '20 en '30 verkaveld ten behoeve van kleinere en geschakelde villa's. Op
Rijksdorp werd, na afbraak van het 19de-eeuwse landhuis, vanaf 1920 begonnen met
de exploitatie. J.J. Brandes ontwierp het stratenplan, waarin enkele hoofdassen, met
de daarbijbehorende laanbeplanting van de 17de-eeuwse tuinaanleg, werden
gehandhaafd.29.
Op Meyendel, waar reeds in 1918 door Wouters met de aanleg van een stratenplan
was begonnen, mislukte de exploitatie. Doordat de gemeente, ter voorkoming van
hoge gemeentelijke kosten, bepaalde dat allleen grote bouwkavels mochten worden
verkocht, kwam het project niet van de grond. Bovendien werden de duinen benut
als waterwingebied door de Haagse duinwatermaatschappij en de gemeente Den
Haag tekende bezwaar aan tegen de bouw van villa's in dit natuurgebied. Uiteindelijk
kocht de gemeente Den Haag in 1921 Meyendel en werd alleen het aan de Kieviet
grenzen villapark Kievietsduin vanaf 1919 in exploitatie gebracht.30.

De noodzaak van een uitbreidingsplan
Door het ontbreken van een uitbreidingsplan en de ogenschijnlijk willekeurige
afbrokkeling van de buitenplaatsen ontstonden verspreid over de gehele gemeente
verschillende soorten stratenpatronen van villaparken die niet duidelijk op elkaar of
op een wegennet aansloten.
Vanwege het sterk toenemende aantal inwoners wees de commissie van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid en ook de Provincie vanaf 1914 op de noodzaak
van een totaalplan. In 1915 werd de opdracht tot vervaardiging van een
uitbreidingsplan verleend aan de Haagse architect J.J. Brandes.31.
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Het plan behelsde min of meer het consolideren van de reeds in gang gezette
ontwikkelingen, waarbij nieuwe uitbreidingen werden geconcentreerd rond het oude
dorpscentrum. Op zich was zijn gedachte logisch, gezien het gegeven dat door de
Eerste Wereldoorlog de bouwactiviteiten enigszins waren teruggelopen. In hoeverre
dit strookte met de ideeën van het gemeentebestuur is niet duidelijk, maar het plan
werd afgekeurd en in 1921 ging B&W in zee met de Haagse architect Johannes
Mutters jr. (1858-1930).32. Hij was een productief architect in Den Haag en omgeving
en had in 1906 ook voor de gemeente Rijswijk een uitbreidingsplan ontworpen.33.

Het eerste uitbreidingsplan: het plan Mutters
Toen Mutters in 1923 zijn plan indiende, kwam er een bezwaarschrift binnen tegen
de keuze van zijn persoon, omdat hij als directeur van een exploitatiemaatschappij
geen onafhankelijke visie op het geheel zou hebben. Aangezien het plan verregaande
consequenties voor veel buitenplaatsbezitters zou kunnen hebben, stelde de
bezwaarmaker, Jhr mr dr J.D.H. de Beaufort, voor het plan te laten beoordelen door
een onafhankelijke adviescommissie.34. Dit voorstel werd door de gemeente verworpen,
maar gegeven het uiteindelijke voorstel van Mutters, was het beter geweest wel in
te gaan op de suggestie van jonkheer De Beaufort. In zijn toelichting gaf Mutters
aan dat één van zijn uitgangspunten was dat ingespeeld diende te worden op de
ontwikkeling van villaparken. De indruk werd daarbij al snel gewekt dat door het
creëren van zoveel mogelijk bouwmogelijkheden de exploitatiemaatschappijen in
de kaart werden gespeeld. Het ontwerp bouwde in hoofdlijnen voort op het concept
dat Mutters voor de Kieviet had ontwikkeld en was geïnspireerd op de
tuinstadgedachte (afb. 5). Er was een zeer uitgebreid wegennet geprojecteerd over
de gehele gemeente, waarbij voor de groenstroken gebruik werd gemaakt van de
bestaande buitenplaatsen. Wanneer dit Utopische plan daadwerkelijk zou
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zijn uitgevoerd en alle gronden zouden zijn verkaveld, dan zou er volgens Mutters
ruimte zijn voor bijna een 1/2 miljoen inwoners.
De overige bezwaren waren hoofdzakelijk afkomstig van buitenplaatsbezitters en
exploitatiemaatschappijen, die zich door de breedte van de wegen, de plantsoenen
en pleinen, danwel waterpartijen beknot zagen in de financiële mogelijkheden van
hun grondbezit. De eigenaar van Oud Clingendaal vond het voorgestelde
stratenpatroon iets te ingrijpend. Van de zijde van de Gemeente Den Haag en de
Algemeene Vereeniging van Natuurbescherming kwam kritiek dat uitvoering van
het plan zou leiden tot veel verlies aan natuurschoon. In iets aangepaste vorm werd
het plan van Mutters uiteindelijk in 1926 definitief vastgesteld.35.
Sindsdien kreeg de gemeente enigszins grip op de stedenbouwkundige
ontwikkelingen en was er sprake van een min of meer geordend ruimtelijk beleid,
waarbij de stratenplannen werden getoetst aan het uitbreidingsplan en aan de nieuw
opgestelde bouwverordening.36. Bovendien kwam er in 1926 een Commissie Openbare
Werken en werd voor het eerst een directeur gemeentewerken benoemd.37.
Dat de gemeente het belang, al dan niet vanuit economisch oogpunt, inzag van de
handhaving van het landelijke karakter blijkt uit het verbod in de bouwverordening
om twee- of meerlaagse woningen te bouwen. Dit was gedaan ‘om het scheppen van
stadsbeelden’ te vermijden. Bovendien kon de mooie en rustige natuur slechts
gehandhaafd blijven als de bebouwing een landelijk karakter hield. Dit leidde
ondermeer tot een afwijzing in 1925 van de bouw van flats langs de Zijdeweg, nabij
de treinhalte achter de buitenplaats Beukenhorst.38.

Woningbouw in de jaren '20
De komst van de tramlijn in 1923 had een groei van het aantal woningbouwprojecten
tot gevolg. Door de toegenomen vervoersmogelijkheden was Wassenaar immers
gemakkelijk bereikbaar geworden voor een bredere groep burgers en nam het
forensisme toe. De woonwijken uit de jaren '20 concentreerden zich langs het
tramtracé en dan nog vooral in het zuiden, nabij Den Haag (Nieuw
Wassenaar/Teylingerhorst en Clingenbosch), terwijl in het noorden langs het tramtracé
de wijk Deyleroord werd gerealiseerd.39. Er ontstond een nieuw type woonwijk met
een hogere bebouwingsdichtheid en kleinere kavels. De aan de rand van de
buitenplaatsen gesitueerde wijken hadden een eenvoudig, vrijwel lineair
stratenpatroon. De gevolgen voor de buitenplaatsen waren ingrijpend, omdat ze niet
alleen in omvang afnamen, maar ook werd vrijwel geen rekening hielden met
bestaande structuren. Dat, paradoxaal genoeg, door de inwoners veel waarde werd
gehecht aan het wonen in natuurschoon blijkt uit een verzoekschrift van diverse
belangenvereningen uit 1928 die de gemeente verzoeken tot ‘...het nemen van
maatregelen tot behoud van het bestaande natuurschoon en het doen aanleggen van
plantsoenen en het aanwenden van een minder eenzijdige beplanting der wegen’.40.

De omslag: het uitbreidingsplan van Dudok
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Door de crisis van de jaren '30 nam de vraag naar grote villa's af. Bovendien liep het
aantal immigranten enigszins terug, omdat in Den Haag ook luxe villaparken werden
gebouwd, zoals Marlot (1923-1935).41. De herziening van het eerste uitbreidingsplan
tijdens de ambtsperiode van burgemeester J.J.M. Wiegman (1929-1938) was het
meest bepalend voor de teruggang van de villaontwikkeling op buitenplaatsen. Voor
deze verplichte herziening werd de architect W.M. Dudok (1884-1974) aangetrokken,
omdat hij in 1931 een uitbreidingsplan voor Den Haag had gemaakt.42. De reden
hiervoor was een goede aansluiting tussen beide gemeenten eenvoudiger zou zijn en
de autonomie van Wassenaar gewaardborgd zou blijven.
In zijn eerste ‘toelichting op de herziening van het uitbreidingsplan van Wassenaar’
uit 1935 gaf Dudok ongezouten kritiek op het plan Mutters, welke hij alsvolgt
verwoordde: ‘...dat eerst in de laatste jaren juister omlijnde denkbeelden op het gebied
van stads- en dorpsontwikkeling meer algemeen ingang vonden. In zijn nota van
toelichting tot zijn oorspronkelijk plan merkt de ontwerper [Mutters] op, dat het
[Wassenaar] ruimte biedt aan een bevolking van 500.000 zielen. Dit verwondert ons
niet als wij zien, hoe, buiten het duinlandschap, vrijwel het geheele gemeentelijk
gebied met bouwwegen en bouwblokken is overdekt.. [Het is] toch wel zeer duidelijk
dat het uitbreidingsplan hoegenaamd geen verband houdt met de gebleken
behoefte...Nu is deze enorme omvang van het plan, juister gezegd: dit gebrek aan
harmonie tusschen uitbreidingsbehoefte en uitbreidingsvorm, niet zonder meer een
kwantitatief; het is veelmeer een kwalitatief bezwaar. Immers een uitbreidingsplan,
dat geen verband houdt met de redelijke behoefte, is feitelijk geen uitbreidingsplan,
omdat het niet de ordening bereikt, zelfs nauwelijks bevordert, die alle
stedebouwkundige arbeid in de eerste plaats beoogt....Het is uiteraard niet te
verwachten dat die buurtschappen, welke gedeeltelijk op de nabijgelegen groote
steden zijn gericht, ooit in het bebouwingsverband worden vereenigd, dat het
bestaande uitbreidingsplan beoogt...[In] dit geval is deze chaotische verspreiding der
bebouwing mis-
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5 Uitbreidingsplan gemeente Wassenaar door Joh. Mutters jr, 1923. Gemeentearchief Wassenaar.

schien nog minder schadelijk voor het dorp op zich zelf dan voor het land, in het
algemeen, omdat het ongemeen fraaie landelijke gebied daardoor zoozeer wordt
verbrokkeld en zoo ernstig geschaad in zijn recreatieve beteekenis. Alleen reeds
welbegrepen gemeentebelang leidt tot het sparen van het natuurschoon, waaraan de
gemeente haar aantrekkelijkheid te danken heeft; aldus doende dient uw
Gemeentebestuur intusschen evenzeer een streekbelang, ik kan zelfs zeggen: een
nationaal belang. Immers het is inderdaad landsbelang, dat in dit dichtbevolkte westen,
in de onmiddellijke nabijheid der zich ras ontwikkelende residentie, zoo fraai beplante
gebieden als in uw gemeente thans nog voorkomen, zoo veel mogelijk als
aaneengesloten parken en natuurgebieden blijven bestaan.’43.
Volgens Dudok diende de bebouwingsvoorschriften te worden herzien, aangezien
daarin onvoldoende rekening werd gehouden met het karakter van de omgeving en
zij de landschappelijke schoonheid onvoldoende beschermden. Hij benadrukte dat
het recreatieve aspect van het natuurschoon van het buitenplaatsenlandschap ook
voor Den Haag van groot belang was.
Het plan Dudok was derhalve gericht op concentratie in plaats van verspreiding
(afb. 6).44. De dorpskern mocht worden uitgebreid en de villabouw diende zich zoveel
mogelijk te beperken tot de bestaande villaparken. Dudok ging uit van een
inwoneraantal van circa 20 à 25.000, een aantal dat in de jaren '90 nog niet ver is
overschreden.
Vanwege de totaal andere visie dan Mutters, verwachtte de gemeente ditmaal
relatief veel bezwaren van directeuren van exploitatiemaatschappijen en vooral van
de buitenplaatseneigenaren. Het merendeel van de circa 60 bezwaarschriften richtte
zich op het mogelijke verlies aan inkomsten door de beperking van de exploitatie
van de buitenplaatsen ten behoeve van woningbouw.45. Kennelijk bleek het verlies
van het culturele erfgoed van de familie vaak een ondergeschikte rol te spelen en
werd meer waarde gehecht aan het potentiele financiële gewin die de waarde van
hun bezit met zich mee bracht. Anderzijds waren er ook buitenplaatseigenaren die
kozen voor de financiële voordelen die de Natuurschoonwet van 1928 bood, hetgeen
een consolidatie van de bestaande parken mogelijk moest maken.46. Slechts op punten
van ondergeschikt belang werd tegemoet gekomen aan de bezwaarschriften en
uiteindelijk werd het plan Dudok in 1937 vastgesteld.
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Opkomst van recreatie
In de jaren '20 en '30 werden geen nieuwe buitenplaatsen meer te koop aangeboden
en eind jaren '30 leken de hoogtijdagen voor de ontwikkeling van villaparken op
buitenplaatsen voorbij.47. Buitenplaatseigenaren zochten naar nieuwe bronnen van
inkomsten om hun bezit exploitabel te maken. In het bijzonder de graaf Van Zuylen
van Nijevelt heeft ingespeeld op de toenemende belangstelling voor het recreatieve
buitenleven, zoals dat door Dudok was geschetst. In 1935 stelde hij zijn buitenplaats
Duinrell open als wandelpark, waarbij de orangerie als theeschenkerij werd ingericht.
De graaf organiseerde bovendien paardenrennen en motorraces op zijn buitenplaats
en er kwam een kunstskibaan. Dit zorgde
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6 Uitbreidingsplan gemeente Wassenaar door W.M. Dudok, 1937. Gemeentearchief Wassenaar.

voor extra inkomsten en bracht ook fiscale voordelen met zich mee.47a. Op Oosterbeek
werd in 1935 de filmstad van Loet C. Barstijn geopend.48. P.W. Louman opende in
1937 de poorten van zijn prive-dierentuin op Oud-Clingendaal en in datzelfde jaar
werd op een deel van Groot Haesebroek een golfbaan geopend.

1940-1945
Het uitbreken van de oorlog in 1940 maakte aan deze ontwikkelingen een abrupt
einde. Een aantal grootgrondbezitters was weggevlucht. Hun bezit werd, evenals dat
van de achterblijvers, veelal geconfisceerd door de bezetter.49. De NSB-burgemeester,
D. de Blocq van Scheltinga, stelde in 1943 zijn partijgenoot, J. de Haan, aan als hoofd
gemeentewerken.50. Reeds voor de oorlog had deze een grote historische belangstelling
aan de dag gelegd.51. In 1942 stelde hij zijn ideeën over ‘Wassenaars toekomst’ op
schrift. Het vorige gemeentebestuur had volgens hem van Wassenaar een
‘speculatieobject’ gemaakt. ‘...Geen werklieden, geen kleine burgers mochten er
wonen; die maken de belasting hoog! Steeds meer profiteurs kwamen daar op af;
kleiner en kleiner werden de bouwterreinen, dank zij het slappe gemeentebestuur,
of liever het door belanghebbenden aangevulde gemeentebestuur, want
grondspeculanten lieten zich de verkiezing tot raadslid gaarne, via de politieke
partijen, welgevallen.’52.
Vanuit zijn positie als hoofd gemeentewerken zag De Haan de kans om zich in te
zetten voor het behoud van het culturele erfgoed. Hij liet bouwhistorisch onderzoek
verrichten en publiceerde historische rapporten.53. In een publicatie over de Paauw
beklaagde hij zich over het verlies aan buitenplaatsen: ‘En wat is er nu van deze
praalvolle tuinkunst overgebleven? Bitter weinig... Alleen al uit Oranje-liefde had
men deze droevige katastrofe moeten voorkomen, toen het nog kon. Maar niets
daarvan - villaatjes bouwen en moneymaken, dat was het parool. De gemeente kocht
echter wel het voormalige paleis om er - op niet altijd verantwoorde wijze - een
raadhuis van te knutselen, liet echter het pracht bewassen terrein-rondom over aan
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particulieren, die het verknipten en verknoeiden met het oog op een o zoo voordeeligen
cottagebouw (1925). De vorstelijke tuinarchitektuur, die de zegepralende Vechtstroom
ons kon benijden, lieten zij deerlijk vervallen. 't Was immers bouwterrein.’54. De
Haan presenteerde een plan om van Wassenaar
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7 Kanovaren op de grote waterpartij van Duinrell met op de achtergrond het landhuis. Gemeentearchief
Wassenaar, foto ca. 1950.

een ‘groene’ gemeente te maken en verdere afbraak van het natuurschoon tegen te
gaan.55. Als mogelijkheden werden genoemd het uitvaardigen van een
verkavelingsverbod, de plaatsing van parken op monumentenlijsten, de opname van
recreatieoorden in het streekplan of van ‘boschreservaten’ in het Nationale Plan en
de beperking van de verkoopmogelijkheden uitsluitend aan de overheid. Een poging
om bij De Wittenburg een buitenplaats op te kopen en er een volkspark te stichten
mislukte. Onderhandelingen met de eigenaren van het park van De Paauw, N.V.
Beleggingsmaatschappij Prudentia te Rotterdam, om de sterk vervallen Prinsessetuin
op te knappen hadden ook geen resultaat. Wel werd de Horsten in het Nationale Plan
aangewezen als beschermd natuurgebied.56.

De naoorlogse periode
In de oorlogsjaren hadden diverse buitenplaatsen grote schade opgelopen en waren
verschillende gebouwen gesloopt. Een aantal eigenaren keerde niet terug en de erven
boden de buitenplaatsen te koop aan. Groot Haesebroek werd geschonken aan Canada
uit dankbaarheid voor hun hulp bij de bevrijding en is in gebruik als
ambassadewoning. Ook andere buitenplaatsen en villa's kregen vanaf de jaren '50
en '60 een bestemming als residentie voor ambassadeurs. Een monumentaal landhuis
met bijbehorende tuin en dienstwoningen is voor dit doel uitermate geschikt en werkt
statusverhogend, evenals dat het geval was voor de selecte groep welgestelden voor
wie de huizen in eerste aanleg werden gebouwd. Het handhaven van deze
representatieve functie heeft ertoe bijgedragen dat relatief veel landhuizen uit de
eerste villaperiode tot op heden in hun oorspronkelijke staat bewaard zijn gebleven.

Het eerste naoorlogse bestemmingsplan
In 1954 beëindigde Dudok zijn adviseursschap als stedenbouwkundige. Het werd
overgedragen aan prof. ir J.H. Froger, die ook verantwoordelijk was voor het volgende
bestemmingsplan.57. Dit betekende voor de buitenplaatsen een consolidatie van het
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beleid dat op hoofdlijnen reeds door Dudok was uitgezet en waarbij nieuwbouw op
buitenplaatsen zoveel mogelijk werd vermeden. Wel was vervangende nieuwbouw
mogelijk en vond er een verdere verdichting plaats van de bestaande villaparken.

Natuurschoon en recreatie
Na alle ellende van de oorlog was er meer dan ooit behoefte aan vertier en recreatie.
De mensen kregen meer vrije tijd en het aantal recreatieve mogelijkheden nam toe.
Het attractiepark op Duinrell ging weer open (afb. 7), evenals het Dierenpark en de
Golfbaan. Op Oosterbeek kwam na 1945 een sprookjestuin, een variant op de
Efteling.58.
Ook de overheid ging zich vanaf de jaren '50 bezighouden met recreatie. In
aansluiting op de ideeën van Dudok kwam het zwaartepunt van het gemeentelijk
beleid te liggen op de buitenplaatsen ‘...ten behoeve van de instandhouding van het
natuurschoon en de openstelling van dit landgoed ten dienste van de recreatie’.59.
Dit beleid werd gesteund en gestimuleerd door de provincie, die in haar streekplan
ook de nadruk op recreatie legde. In 1953 attendeerde het Provinciaal Bestuur de
gemeente op de mogelijkheid dat er een buitenplaats te koop zou komen en dat het
goed zou zijn als de gemeente een poging ondernam om de buitenplaats in handen
te krijgen.60. Zij vond de aankoop van dergelijke ‘groenreservaten’ niet alleen
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belangrijk voor Den Haag, maar ook voor de provincie.
Een actief aankoopbeleid in de jaren 1953-1955 leidde er toe dat Wassenaar in
twee jaar tijd voor ruim 1,5 miljoen gulden vier buitenplaatsen verwierf. Hierdoor
werd het streven naar een vrijwel aaneengesloten groengebied goeddeels gerealiseerd.
Het bezit van zo'n 60 ha, bestond, afgezien van De Paauw, uit villa Ruys, Wiltzangk,
Hartenkamp en Wittenburg.61.
Deze aankopen voorkwam een verdergaande versnippering van de buitenplaatsen,
maar de benadering om het natuurschoon te behouden als recreatiegebied heeft
wellicht een overheidsbeleid tot gevolg gehad, waarbij de cultuurwaarden van het
buitenplaatsenlandschap geleidelijk aan in de vergetelheid raakte. Dat het
natuurschoon het resultaat was van de ontwerpen van eerdergenoemde tuinarchitecten
werd wellicht niet onderkend of werd als vanzelfsprekend beschouwd.62.
Ook Den Haag ondernam stappen en in 1954 kocht zij de aan haar gemeente
grenzende buitenplaats Clingendael. Wassenaar beklaagde zich hierover bij
Provinciale Staten, te meer daar Den Haag ook belangsteling toonde voor
Voorlinden63.. Het riekte naar annexatie, waardoor Wassenaar zich gedwongen voelde
voortaan hoger te bieden, hetgeen alleen maar prijsopdrijvend zou werken.

De Paauw
Reeds tijdens de oorlog waren door de directeur gemeentewerken, J. de Haan,
pogingen ondernomen om het verval van de Prinsessetuin bij De Paauw tegen te
gaan. Kort na de oorlog werd hierover opnieuw door de gemeente onderhandeld met
de directeuren van N.V. Beleggingsmaatschappij Prudentia, die aanvankelijk nog
bouwplannen had voor zichzelf in de Prinsessetuin. Uiteindelijk kon de gemeente in
1949 het park rondom het huis, inclusief het koetshuis, vanaf de Rijksstraatweg tot
halverwege de waterpartij achter het huis kopen.64. Deze aankoop hing zowel samen
met de representatieve functie van De Paauw als raadhuis, als met de
cultuurhistorische waarden van de bouwkundige elementen in de door Wentzel rond
1850 aangelegde Neo-Pompeiaanse tuin. Gedeputeerde Staten meldden dat in
stedenbouwkundig opzicht in het verleden reeds veel was bedorven en dat het behoud
van De Paauw niet alleen in het belang van Wassenaar, maar ook in dat van de hele
regio was.
In 1951 maakte de landschapsarchitect ir J. Otto een herstelplan, dat vanwege het
kostenaspect, slechts ten dele is uitgevoerd.65. Herstel van de bouwkundige elementen
werd te kostbaar gevonden. De Prinsessetuin kreeg een sobere en strakke indeling.
Het park werd zoveel mogelijk in landschapsstijl hersteld.

Villa Ruys, Wiltzangk, de Hartenkamp, Wittenburg en Backershagen
Na het overlijden, in 1952, van D.T. Ruys, directeur van de scheepvaartmaatschappij
Rotterdamsche Lloyds, deed de gelegenheid zich voor om zijn grondbezit aan te
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kopen.66. Hierdoor kwam ook het westelijke deel van het park van De Paauw in handen
van de gemeente. Sinds 1956 is dit voor publiek opengesteld. Het uit 1917 stammende
landhuis werd, inclusief bijgebouwen, verkocht aan Brazilië als residentie voor de
ambassadeur.67. De broeikassen werden voor sloop verkocht. De moestuin werd deels
verhuurd als volkstuin en deels gebruikt door padvinders.
In december 1954 werd door de gemeenteraad besloten tot aankoop van de
Hartenkamp en Wiltzangk, tesamen het zuidwestelijk deel van Backershagen. Een
gedeelte van de Hartenkamp werd overgedragen aan onderwijsinstellingen en in
1967 werd in het park een ijsbaan aangelegd. Het resterende gedeelte van de
Hartenkamp werd in 1956 als gemeentelijk park voor het publiek opengesteld.68.
Op Wiltzangk stond een uit 1915 stammende villa in Engelse landhuisstijl van P.
Musly met een tuinaanleg van D.F. Tersteeg, die 1959 werd verkocht aan de Perzische
gezant, inclusief een stuk terrein, zonder rekening te houden met de bestaande
parkstructuren.69. Andere bijgebouwen op Wiltzangk werden afgestoten, danwel
gesloopt, waaronder een grote kas. Een, van rijkswege beschermde, laat-18de-eeuwse
theekoepel werd verkocht aan de Nederlandse Monumentenstichting.70. De
nabijgelegen, vrij zeldzame ‘hermitage’ raakte geleidelijk in verval, maar bestaat
nog steeds. Vervolgens kon eind 1955 van de nazaten van jonkheer H.M. Speelman
de buitenplaats Wittenburg worden aangekocht.71.
Vervolgens wilde de gemeente het kasteel doorverkopen aan een
projectontwikkelaar, de fa. Holweg. Daarbij achtte gemeente en Gedeputeerde Staten
het niet bezwaarlijk om het kasteel te vervangen door twee flatgebouwen, ‘...want
door situering in het bos is het toch niet zichtbaar als storend element’.72. Het ministerie
van O.K.& W had echter wel moeite met een dergelijke transactie, omdat de indruk
zou kunnen worden gewekt dat de grondaankopen door de gemeente met speculatieve
motieven waren gedaan. Door gedane toezeggingen ontstonden er problemen tussen
een aantal projectontwikkelaars, waaronder R. Zwolsman, en de gemeente.
Uiteindelijk kon het kasteel toch worden behouden door de verkoop aan
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8 Backershagen na de brand van 21 janurai 1974. Foto RDMZ, Tangel, 1974.

de ‘Club of the Royal Netherlands’. Tegenwoordig is het een congrescentrum.73.
De enige schakel die nog ontbrak om te komen tot een aaneengesloten
wandelgebied was de buitenplaats Backershagen.74. In 1961 was R. Zwolsman, de
directeur van N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed N.V. De
Landbank, de gemeente te snel af en zag kans deze buitenplaats te kopen. Hij wilde
dat wat hem op Wittenburg niet was gelukt, nl. de bouw van een luxueus flatgebouw,
nu op Backershagen realiseren. Hij had daarbij geen haast en meldde bovendien dat
hij zou pogen ook andere buitenplaatsen, met hetzelfde doel, te verwerven.75.
Uiteindelijk lukte het de gemeente wel een gedeelte van de buitenplaats langs de
Rijksstraatweg in onderhoud te krijgen en te benutten als verbindende schakel met
de overige buitenplaatsen.
Met het van rijkswege beschermde huis liep het slecht af.76. De bezittingen van de
heer Zwolsman bleken steeds licht ontvlambaar te zijn; in 1974 brandde het huis af
(afb. 8). Langdurige leegstand, het onherstelbaar beschadigen van de voorgevel en
het doorverkopen naar andere projectontwikkelaars leidde er uiteindelijk toe dat het
gebouw als monument verloren ging. Op een iets andere locatie verrees een luxueus
appartementengebouw, inclusief een tweetal extra vleugels. Bovendien werd er dwars
door het park een gracht gegraven en beplanting aangebracht die een ernstige inbreuk
vormen op de visuele relatie tussen huis en park.

Onderhoud
Voor het toekomstige beleid ten aanzien van het onderhoud van de gemeentelijke
buitenplaatsen werd in september 1961 door de gemeente in samenwerking met
Staatsbosbeheer het ‘Technisch rapport betreffende herstel buitenplaatsen’
gepresenteerd.77. Er werd in 1957 een aparte ‘dienst buitenplaatsen’ opgericht en werd
personeel aangetrokken voor het onderhoud van en het toezicht op de parken. Het
doel van het onderhoud van de parken werd in een raadsverslag van 1966 als volgt
verwoord: ‘...Het nastreven van het natuurlijk boskarakter is uitgangspunt bij de
reconstructie. Het ligt in de bedoeling dat dit de landgoederen op den duur tot een
samenhangend geheel zal verenigen. Voor parkaanleg is daarbij geen plaats.78. Ter
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verbetering van de recreatieve mogelijkheden zijn begin van de jaren '80 fietspaden
over de voormalige buitenplaatsen aangelegd.79. In dezelfde periode werd door de
Stichting Rust & Vreugd het beheer van het park aan de gemeente overgedragen.80.
Na de officiële opening van de parken Wittenburg, Wiltzangk en Hartenkamp op
8 november 1961 prees het recreatie-blad de Toeristenkampioen Wassenaar voor
deze investering in de ‘boomcultuur’.81. Dit bevestigde het idee dat de
‘landgoederenzone’ vooral als een ‘groenreservaat’ werden gezien. Dit komt verder
tot uiting door het feit, dat de gemeente daar waar mogelijk de bestaande historische
bebouwing heeft afgestoten, danwel gesloopt. Om de exploitatie kostendekkend te
krijgen was vervangende nieuwbouw een serieus alternatief.

De Monumentenraad en de bescherming van buitenplaatsen
Tot de inwerkingtreding van de Monumentenwet van 1961 was het moeilijk voor de
RDMZ om een bij-
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9 De sloop van Duinrell. Foto collectie R. van Lit, 1987.

drage te leveren aan de instandhouding van de samenhang tussen bebouwing en
parkaanleg op buitenplaatsen. Door de mogelijkheid om monumentenlijsten op te
stellen, die de Monumentenwet bod, kwam hierin verandering. In 1966 bracht de
Monumentenraad een eerste advies uit voor de aanwijzing van rijksmonumenten in
Wassenaar.82. Deze lijst liet het beeld zien dat de meeste objecten zich bevonden
binnen het te beschermen dorpsgezicht van de oude dorpskern. Daarnaast werd een
aantal buitenplaatsen voorgedragen: Langenhorst, Zuidwijk, Backershagen, De Paauw
en Duinrell. Opvallend was dat vooral de buitenplaatseigenaren tegen plaatsing op
de rijkslijst waren.
De reeds genoemde projectontwikkelaar R. Zwolsman vocht aan dat Backershagen
van cultuurhistorisch belang zou zijn. Uiteindelijk werd de zaak net zo lang gerekt,
dat uiteindelijk het doek viel voor dit historisch waardevolle landhuis. Terwijl de
Monumentenraad overtuigd was van de waarde van Duinrell als buitenplaats, schaarde
de gemeente zich niet achter deze voordracht. Ook de eigenaar van Duinrell was
tegen, omdat het de ontwikkeling van zijn recreatiepark zou kunnen schaden. De
waardering van de Monumentenraad was vermoedelijk voor een groot deel gebaseerd
op de historische bekendheid van de buitenplaats in de literatuur, want in deze
beginperiode van de rijkslijst werden slechts zelden laat 19de-eeuwse gebouwen en
parken voorgedragen. Uit het verslag van de Monumentenraad wordt niet duidelijk
waarom Duinrell uiteindelijk niet is bijgeschreven in het rijksregister. Inmiddels is
de structuur van het park ingrijpend veranderd en het landhuis is in 1987 gesloopt
(afb. 9).
Ook bij Langenhorst ging de eigenaar in beroep tegen plaatsing van het park op
de rijkslijst. Hij beriep zich op het feit dat volgens de Monumentenwet alleen
onroerende zaken beschermd kunnen worden en dus geen bomen. Terreinen met een
aangelegde structuur kunnen volgens de Monumentenwet van 1961 echter wel worden
beschermd. De volgende eigenaar trok de bezwaren in en ging alsnog accoord met
plaatsing.
Kennelijk was er nog geen consistent beleid ontwikkeld voor de bescherming van
buitenplaatsen, want in tegenstelling tot Langenhorst zijn op De Horsten in de jaren
'60 alleen enkele bouwkundige elementen beschermd. Terwijl vanwege de goede
herkenbaarheid van de aanleg vooral dit park van nationaal belang is.
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De mogelijkheden van de projectontwikkelaar
De werkwijze van de projectontwikkelaars van voor en na 1945 verschilt weinig van
elkaar. Beiden waren er op uit zoveel mogelijk grond in hun bezit te krijgen met als
oogmerk er luxueuze woningen te bouwen, die veel geld op zouden brengen. Het
financiële gewin kwam na de oorlog alleen duidelijker naar voren. Ging het voor de
oorlog vooral om grote en ook kleine, enkele en dubbele villa's, na de oorlog werd
het appartementencomplex geïntroduceerd. Omdat het bestemmingsplan nieuwbouw
in de parken veelal niet meer toeliet, moest het bestaande huis
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eerst worden gesloopt. Er trad daarbij veelal wel een schaalvergroting op, zoals te
zien is bij Backershagen en recentelijk nog op het terrein van Villa Maritima. Voor
de projectontwikkelaar en de gemeente was het een redelijk compromis, omdat beide
voordeel dachten te halen uit het behoud van zoveel mogelijk groen. Dergelijke
projecten leidden echter vrijwel altijd tot verstoring van de relatie tussen het huis en
het park, zoals ook is te zien bij de vervangende nieuwbouw uit 1975 voor de
hotelaccomodatie rond Kasteel Oud Wassenaar.

Hoe gaat het nu met de buitenplaatsen?
Ondanks de steeds sterker wordende behoefte aan woningbouw in de druk bevolkte
Randstad, blijkt er toch sprake van een hernieuwde belangstelling voor de
cultuurwaarden van het buitenplaatsenlandschap. Na de aanwijzing van
rijksmonumenten eind jaren '60 kwamen er in de jaren erna incidenteel nieuwe
objecten bij. Ten aanzien van de zogenaamde ‘Jongere Monumenten’ werd door de
RDMZ een terughoudend beleid gevoerd, waarbij men zich beriep op het feit dat er
daarvan nog geen overzicht was. Er diende te worden gewacht op het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP), dat in Wassenaar in de periode 1991-1994 werd
uitgevoerd. Blankenburg slipte ernog door, maar reddingspogingen voor Duinrell,
Villa Maritima en Nieuw-Rijksdorp kwamen te laat.83.
Maar ook in het kader van het thans nog in uitvoering zijnde Monumenten Selectie
Project (MSP) is niet altijd zeker of de voordrachten nog op tijd zullen zijn. Feit is
dat door het MSP een veel groter aantal buitenplaatsen zal worden beschermd, waarbij
bovendien, daar waar mogelijk, een duidelijke relatie zal worden gelegd tussen het
huis en de tuin. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het eveneens in uitvoering
zijnde Programma bescherming historische buitenplaatsen van de RDMZ, welke
beide projecten eind 1999 moeten zijn voltooid.84. Bovendien zal de status van
beschermd gezicht, waaraan in het kader van het MSP ook wordt gewerkt, de
mogelijkheid bieden de cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen te
verankeren.
Inmiddels hebben ook de provincie en de gemeente initiatieven ontplooid. De
gemeente Wassenaar heeft in 1997 een rapport laten opstellen over de historische
waarden van de buitenplaatsen.85. Door de provincie wordt gewerkt aan een Atlas
van kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland (1999) en er is een werkgroep
landgoederen van het gebiedsgerichte project Wassenaar-Katwijk.
Het is te hopen dat, door deze in de nabije toekomst nog deels te realiseren
beschermingsactiviteiten en door het genoemde historisch onderzoek, voldoende
draagvlak geschapen zal zijn om met het nog resterende historisch waardevolle
buitenplaatsenlandschap in de toekomst op een verantwoorde en weldoordachte wijze
om te gaan.
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Koeno Sluyterman van Loo
Gijs van Herwaarden
In dienst van het erfgoed: Schoonheten
Vier gezusters Bentinck, dochters van de in 1990 overleden mr R.F.C.
Baron Bentinck van Schoonheten, die onder meer voorzitter van de
Stichting PHB was, stellen hun leven gezamenlijk voor een belangrijk
deel in dienst van het behoud van de voorvaderlijke havezate Schoonheten
onder Raalte (Ov.).
De havezate omvat een huis met twee bouwhuizen, een park en een landgoed met
daarop enkele pachtboerderijen, alles tesamen 475 ha. De opbrengst van het landgoed
is de kurk waarop Schoonheten drijft. Eén der gezusters Bentinck houdt zich bezig
met het beheer van het park. Twee andere zusters hebben de zorg voor het
landbouwbedrijf. Met de dochter die het beheer van het huis met aanhorigheden
onder haar hoede heeft genomen, mevrouw mr J.U. Baronesse Bentinck van
Schoonheten, spraken wij over deze zware taak.
In 1633 verklaarden de Staten van Overijssel, zo valt in Ter Kuile's beschrijving
van de monumenten van geschiedenis en kunst in Zuid-Salland (1964) te lezen, op
een verzoek van Hendrik Bentinck dat zij zijn bezitting, oorspronkelijk de Hof te
Wormger geheten, als een adellijke havezate zouden erkennen zodra deze naar de
eis was bebouwd. Op de bezitting bevonden zich namelijk tot dan toe slechts enkele
boerderijen. Het eenvoudige huis kwam omstreeks 1660 gereed. In 1892 werd het
huis met een verdieping verhoogd. Op het omgrachte terrein bevinden zich ook nog
twee bouwhuizen, waarvan de gebogen buitengevels elkaar onder een rechte hoek
ontmoeten en aldus een fraaie omsluiting van het voorplein vormen. De bouwhuizen
sluiten niet aaneen zodat er vanuit het huis en over het voorplein een zeer lange
zichtas is naar het landschappelijke park met door hoog opgaand geboomte omzoomde
vijvers. Aan de achterzijde van het huis bevindt zich de fraai gedecoreerde zaal met
aan de wanden familieportretten en de Engelse staande klok, die door
Koning-Stadhouder Willem III aan Hans Willem Bentinck werd geschonken. Terzijde
van het huis bevindt zich een grote moestuin met enkele kassen en een oranjerie.
Uitvoeriger gegevens over het huis en zijn bewoners zijn voorts te vinden in ‘De
havezaten in Salland en hun bewoners’ van jhr A.J. Gevers en A.J. Mensema (1983).
Toen mevrouw Bentinck zich ging belasten met het beheer van het als monument
beschermde huis, was zij daarop nauwelijks voorbereid. Door schade en schande
raakte zij wijs in de ingewikkelde doolhof, die monumentenzorg heet. Zij bekortte
haar werktijd in Amsterdam - mevrouw Bentinck is daar werkzaam in de uitgeverij
- om de voor het beheer noodzakelijke tijd vrij te maken, d.w.z. voor het overleg met
en het schrijven van brieven en subsidieverzoeken aan de desbetreffende
(overheids)instanties. Het bekorten van haar werktijd had vanzelfsprekend financiële
consequenties. Het is haar niet in alle opzichten meegevallen. Voor
restauratiesubsidies moet zij zich tot de gemeente Raalte wenden, die echter regelmatig
aan andere zaken voorrang verleent. Een ambtenaar van de gemeente liet haar eens
weten dat iemand, die zo'n groot monument beheert, alle regels zelf moet kennen.
De onderhoudsregeling, waarvoor zij zich met ‘Zeist’ moet verstaan, werkt het
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soepelst, maar op de toekenning van een bijdrage in het kader van de regeling
achterstallig onderhoud tuinen en parken, aangevraagd bij het Ministerie van
Landbouw, heeft zij lang moeten wachten.
Wat mevrouw Bentinck hoog zit is dat er van de kant van de overheid, die toch
de wettelijke bescherming heeft opgelegd, zo weinig échte en inhoudelijke
belangstelling is voor al het werk om Schoonheten in een zo goed mogelijke staat te
houden. De betrokkenheid van de Rijksdienst uit zich vooral in het schrappen van
kostenposten dan wel het verlagen van de gevraagde bedragen. De voor de
instandhouding van het huis absoluut noodzakelijke vernieuwing van de verwarming
is niet subsidiabel, de restauratie van het zich boven de ingang van het huis bevindende
wapenbord ook niet, omdat dit wapenbord niet vermeld wordt in de redengevende
omschrijving van het huis. Niettemin is zij erin geslaagd onlangs dit wapenbord
gerestaureerd te krijgen. Voor de restauratie van een waterpomp
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kwam al evenmin subsidie beschikbaar. Het verkrijgen van een accountantsverklaring
- noodzakelijk omdat men het onderhoud door mensen laat doen, die op de
pachtboerderijen werkzaam zijn - is naar het oordeel van mevrouw Bentinck ten
onrechte niet subsidiabel. Het plafond van de in de tijd van haar vader met subsidie
gerestaureerde oranjerie - helaas niet voldoende deskundig gedaan - is naar beneden
gekomen, maar geld om de zaak te herstellen is er niet. De daken van de gietijzeren
kassen zijn aan reparatie toe, maar daar geldt hetzelfde voor. De
onderhoudswerkzaamheden, zoals het schilderen van het huis en de bouwhuizen,
worden op basis van een tienjarenplan uitgevoerd maar er doen zich telkens situaties
voor die ertoe moeten leiden, dat aan andere dan de geplande werkzaamheden
voorrang moet worden gegeven. De aandacht voor daken en goten staat voorop want
inwatering moet hoe dan ook worden voorkomen. De aanbevelingen, die de
Monumentenwacht in zijn rapporten doet, volgt zij zo goed mogelijk op, al betreurt
zij het dat de Monumentenwacht is afgestapt van het systeem prioriteiten aan te
geven.
Mevrouw Bentinck deelt mee dat met het jaarlijks onderhoud een bedrag van ca. f
50.000, - is gemoeid. Omdat de meeste onderhoudswerkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd door mensen, die op de pachtboerderijen op het landgoed werkzaam zijn
en er dus niet voortdurend professionele onderhoudsbedrijven behoeven te worden
ingeschakeld, lukt het om de zaak drijvend te houden. Zou echter steeds gewerkt
moeten worden met bedrijven van buiten, dan zouden de jaarlijkse onderhoudskosten
(incl. de BTW) tegen een ton belopen. En dan hebben wij het nog niet eens over de
ook noodzakelijke vernieuwingen, zoals het verwarmingssysteem, en over hetgeen
aan de meubels en schilderingen in het huis zou moeten gebeuren. Ook de
onderhoudskosten van het park zitten niet in dat bedrag. Van die f 50.000, - wordt
ongeveer de helft weggesubsidieerd in het kader van de onderhoudsregeling. Voor
het overige biedt de fiscus enig soulaas.
Vanzelfsprekend is mevrouw Bentinck content dát er (overheids)regelingen bestaan
om ertoe bij te dragen dat de eigenaren in staat worden gesteld hun bezitting in stand
te houden. Want beheer door een particuliere eigenaar biedt de beste garantie voor
een verantwoord, ‘liefdevol’, maar ook zuinig instandhoudingsbeleid. Maar zij vindt
dat de subsidiërende overheid niet écht stimulerend optreedt met zijn zeer
gecompliceerde en zich telkens wijzigende regels. De overheid zou zich meer moeten
inspannen om de (overheids)doelstelling ‘behoud’ te realiseren door bv. eerder en
meer op de situatie toegesneden
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De havezate Schoonheten bij Raalte.
Foto Archief Kees Scherer, Naarden.

restauratiesubsidies beschikbaar te stellen. Het huidige systeem werkt
kostenverhogend.
De dames Bentinck hebben de voorvaderlijke erfenis ongedeeld gelaten. Een BV
of stichting hebben zij niet gevormd. Ondanks de wat kritische geluiden marcheren
de zaken heel redelijk en lukt het tot nu toe Schoonheten in stand te houden. Maar
als het écht niet meer gaat dan rest niets anders dan verkoop en is het gedaan met
Schoonheten als niet zozeer monument van kunst maar vooral als monument van
(cultuur)geschiedenis. Er zou de overheid het nodige aan gelegen moeten zijn om
dát te voorkomen, want huizen met een park als Schoonheten zijn er nog maar héél
weinig.
Huis en park zijn niet voor bezichtiging opengesteld. Alleen al een wandeling of
fietstocht in de naaste omgeving zal echter iedereen, die daarvoor gevoelig is, ervan
overtuigen dat bij Schoonheten ‘natuur’ en ‘cultuur’ op een unieke en zeer fraaie
wijze ‘hand in hand’ gaan. En het is de enige wens van de erven Bentinck het zo te
laten en de bezitting, die nu al bijna 400 jaar in de familie is, zo ongeschonden
mogelijk door te geven aan de volgende generatie. Dáárvoor staan de dames Bentinck
dag en nacht ‘in dienst van Schoonheten’.
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Robert de Jong
Werken aan Arcadië, de toekomst van historische tuinen en parken:
beheer, behoud en herstel
Historische tuinen en parken, erfgoed met een eigen
restauratiefilosofie? Onder het motto, ‘behouden gaat hier voor
vernieuwen?
De buitenplaats bestaat in Nederland niet meer. De Nederlandse
buitenplaats is tot monutoop en biotoop verklaard. De historische
particuliere buitenplaats is vrijwel in alle gevallen tot vaste woonplaats
geworden van een eigenaar of van de bewoners van daar aangebrachte
appartementen. Buitenplaatsen zijn tot kantoor, stadhuis, conferentieoord
of tot een andere meer publieke bestemming geraakt. Haar parken en tuinen
kwamen daarbij op de achtergrond. Natuur en cultuur kwamen daarmee
in een andere relatie tot elkaar te staan. Openbare parken en plantsoenen
dragen bij aan het zo gewenste ‘groen’ dat ons dagelijks moet omringen.
De dingen moeten een naam hebben. Zo was het al bij de Schepping. ‘Werken aan
Arcadië’, ‘Nederland 2030’, ‘Nederland-Waterland’, de Gouden Eeuw, ‘doorkijken
op de toekomst’ en ‘toekomstscenario's’ tot 2005 (stadsvernieuwing), 2010 (IVe
Nota), 2025 (Vde Nota), 2030 (Nederland 2030), 2050 (Brabant Manifest) of voor
de 21ste eeuw, allemaal aanduidingen, die ons en onze leefomgeving naar verleden
of toekomst moeten verplaatsen.
Spreken over de ruimtelijke omgeving is een denken in scenario's geworden. Deze
hebben met elkaar gemeen dat ze betrekking hebben op een glorieus of harmonieus
verleden of op een rooskleurige toekomst.
Wij spreken van landschapsontwikkeling en van landschapsbehoud en -bouw. Wij
spreken van natuurbehoud en van natuurontwikkeling. Wij spreken van cultuurbehoud
en van cultuurschepping. Door beleidsmakers en politici worden hiervoor structuren
ontworpen en vastgesteld, van een nationaal landschapspatroon, van een Ecologische
Hoofdstructuur (die in 2018 gereed zou moeten zijn) tot aan eventueel een
cultuurhistorische hoofdstructuur voor ons goede vaderland (project Belvedere).
Tuinen, parken, buitenplaatsen, landgoederen, begraafplaatsen zijn
beleidsonderwerpen van de overheid geworden. En daarmee maken zij deel uit van
beleidsscenario's en van de bestuurscultuur. Onze bestuurscultuur kenmerkt zich
door het besturen op afstand door middel van het ingewikkelde netwerk van
advieslichamen en commissies. Wij hebben te leven met door consensus bereikt
resultaat of met compromissen (Nota Cultuurbeleid in Nederland).
Vermeldt het Groene Boekje het woord Arcadië niet, maar geeft het Arcadia,
inmiddels wordt er gewerkt aan Belvedere, maar dan geschreven zonder accenten,
dat volgens de regelen van het poëtisch taalgebruik in overheidsteksten een ‘mooi
uitzicht moet gaan bieden’ op wat het project Belvedere beoogt, ‘één beeld voor één
verleden, teneinde nog iets moois van de toekomstige leefomgeving te maken’. Ook
staat deze naam voor ‘BELeid voor het Verleden in DE Ruimtelijke ordE’ (Belvedere
nieuws 1). Belvedere moet laten zien hoe de overheid, in dit geval de rijksoverheid
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‘de cultuurhistorische kwaliteiten in Nederland op hoofdlijnen’ zal vastleggen. Dit
is aangekondigd in een stuk dat niet eenvoudigweg aangeduid is met de Cultuurnota
1997-2000, maar met de titel Pantser of ruggengraat.
Het landschap transformeert zich sedert de 19de eeuw van het hem toegedichte ‘lege
land’ naar een landschap vol van door planologen bedachte patronen, structuren en
‘koersen’. De planologie en de ruimtelijke ordening zijn voor velen een intellectueel
spel, dat zich niet gemakkelijk laat volgen in de abstracte kaartbeelden waarin zij
worden weergegeven, door de artistieke impressies, vaak ook nog geabstraheerd,
waarmee zij worden verbeeld. De als
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officieel bestempelde kaarten van de Planologische Kernbeslissingen (PKB's) geven
in punt, lijn, vlak, kleur en summiere legenda's gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
aan.
Zouden de 17de-eeuwse landmeters, die vaak ook als kaartmaker een grote rol
hebben gespeeld bij de ruimtelijke indeling van het drooggevallen landschap, ooit
hebben kunnen bedenken dat zij drie eeuwen later opgevolgd zouden zijn door tot
op zekere hoogte vakgenoten, die vanaf het tekenschot schetsen hoe ergens in den
lande de dagelijkse leefomgeving in de toekomst er uit zou kunnen komen te zien?
Hoe verschillend is bijvoorbeeld het 17de-eeuwse schetsontwerp of de modeltekening
voor gevel of plattegrond van een huis niet ten opzichte van het hedendaagse
beeldkwaliteitsplan?
Van hét landschap bij voorkeur idyllisch en pastoraal, zoals velen dat zien naar
het voorbeeld van de schilder- en tekenkunst, door literaire beschrijvingen en met
name door de zinsbegoochelende beelduitsnede van camera en televisiebeeld, is geen
sprake meer. Tentoonstellingen met dit onderwerp staan regelmatig op de kalender
en kunnen rekenen op publieke belangstelling.
Als er al ooit sprake geweest zou zijn van een ‘leeg land’ dan hebben wij nu te
maken gekregen met vele typen landschappen, niet in fysisch-geografische zin bedoeld
- want daar veranderd slechts langzaam maar zeker iets in - maar waaraan door hun
specifiek gebruik nieuwe namen zijn toegekend, zoals die van het industrie-, stads-,
militair- en landgoederenlandschap en (historisch)cultuurlandschap. Allemaal vormen
zij onze dagelijkse leefomgeving zoals wij dat zijn gaan noemen.
Kenmerkt Nederland zich door zijn stedelijke cultuur, de historische verhouding
stad en land is volledig komen te veranderen. Er is sprake van een sociale omwenteling
in het landschap.
Het stedelijk landschap is een andere relatie aangegaan met het landelijk gebied
dat nu weer eens de voortuin dan weer de achtertuin ervan wordt genoemd. De
‘compacte’ en nu weer de ‘complete’ stad, zoals de hedendaagse planologen,
stedenbouwkundigen en politici die op bepaalde locaties graag zien ontstaan, is de
directe emotionale tegenhanger van leegte en ruimte, van rust en harmonie, dat
volgens een klassiek topos een kwaliteit is van het buitengebied, van het buiten zijn.
Het Groene Hart, de Blauwe Stad in het Oldambt moeten aan dat verlangen gehoor
gaan geven, niet zo maar vanzelf door op zichzelf staande kwaliteiten maar als
Nationaal Landschap of als natuurontwikkelings-, recreatie- en woongebied.
Het industriële landschap wordt wanneer het ‘afsterft’ omgezet in een groene,
idyllische omgeving waarin het volgens de advertenties goed wonen is. Wat zal de
toekomst brengen voor het Brabantse landschap als daar door de sanering van de
varkensfokkerijen grote delen opnieuw ingericht moeten worden? Het World Heritage
Committee bestempelde het in 1996 op de Lijst van het Werelderfgoed van de
UNESCO geplaatste militaire complex van de Stelling van Amsterdam, wat door
sommigen hier aangeduid wordt als een militair landschap, tot een ‘cultural landscape’
van ‘outstanding universal value’.
De tuin, eens voorbehouden aan enkelen, is in de letterlijke zin vast bestanddeel
geworden van de burgerlijke cultuur van Nederland. Hij is gemeengoed geworden.
Kwam de tuinstad als utopische gedachte hier niet tot ontwikkeling, tuindorp en
tuinwijk legden vanuit een gereglementeerde volkswoningbouw de grondslag voor
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de voor Nederland typerende eengezinswoning met tuin. Het park drong de stad
binnen, de parkstad het landelijk gebied.
Bepaalde het rijwiel nog in de jaren '40 de afstand waarop de dorpen ontworpen
werden in een kring rond om Emmeloord in de Noordoostpolder - ieder gevat in een
krans van groen - de fietser van nu vervolgt zijn weg door een dodenakker in het
nieuwe land bij Almere Stad in Flevoland, waar de boer nooit voortploegde. Waar
deze nog wel kan ploegen - mits niet bestemd of aangewezen als natuurgebied - fietst
de recreant langs boerenerven, waarvan de siertuinen voor het merendeel veranderd
zijn naar ideeën opgedaan uit een der vele tijdschriften en damesbladen of in een
tuincentrum of -mekka. ‘Verstedelijkt’ de boer zijn hofstede, de stedeling historiseert
zijn landelijke agrarische woonstede en kleedt zijn tuin aan met tijdloze 18de-eeuwse
formele, symmetrische vormen.
Boden Hollands Tempe en Arcadia, Vechtstroom, Lustwarande of Zegenpralent
Kennemerlant eens otium en sieraad en dienden zij minder het gebruik, de villawijk
voldoet niet meer, het zijn de ‘nieuwe buitenplaatsen’ die op hun beurt de interpretatie
van een klassiek thema zouden moeten gaan invullen. Gaat het hier om een
hedendaagse interpretatie van het vroegere begrip buitenplaats of wordt het om der
wille van de marktwerking als een modieus begrip gehanteerd dat goed past in de
grote, publieke belangstelling voor tuinen en ‘groen’? Of geven de bedenkers van
deze term er blijk van geen inzicht te hebben in de historische betekenis van het
begrip buitenplaats? Het concept van de ‘nieuwe buitenplaatsen’ wordt door zijn
bedenkers al op voorhand een grote cultuurhistorische waarde toegekend omdat zij
‘in hun vormgeving de architectonische opvattin-
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gen van de 20ste eeuw weerspiegelen - (en) net als de oude buitens het
schoonheidsideaal van hun eigen tijd’ uitdragen.
Misschien wordt er wel door hen gedacht dat het verschil tussen het bouwen van
appartementen in een buitenhuis en het bouwen van appartementgebouwen buiten
alleen een kwestie van volumina, van capaciteit is. De bedenkers van het concept
plaatsen voor hun geestesoog de bebouwing in een ‘park’ dat kan bestaan uit ‘bos
of vormen van natuurontwikkeling’. Zij doen de constatering, dat de ‘nieuwe
buitenplaatsen ook de recreatieve functie moeten vervullen die bestaande buitens
hadden. Dit betekent dat de nieuwe buitenplaatsen voor een deel openbaar moeten
zijn, zeker waar het gaat om de ontspanningsfunctie’. Essentieel voor de nieuwe
buitenplaats is hun multifunctionaliteit (‘Nieuwe buitenplaatsen in het
stadslandschap’).
Wij zien dat de ‘oude’ buitenplaatsen in het huidig maatschappelijk- en
overheidsdenken eveneens multifunctionaliteit opgelegd krijgen, wat op gespannen
voet kan staan en meest staat met haar oorspronkelijk ontwerp en gebruik.
‘Werken aan Arcadië, de toekomst van historische tuinen en parken: beheer, behoud
en herstel’ geplaatst tegen de hiervoor geschetste achtergronden is niet een
vanzelfsprekendheid. Maar er is meer over te zeggen.
Men hoeft maar het artikel in Elsevier van twee jaar geleden in herinnering te
roepen om zich te realiseren wat een vlucht het tuinieren - en daarbij valt niet direct
te spreken van tuinkunst - heeft genomen. Het zou jaarlijks gaan om een bedrag van
2.5 miljard gulden. Er zouden in ons land 4.25 miljoen tuinen zijn gelegen of anders
gezegd twee van de drie huishoudens beschikken er over. Niet bekend is of hierbij
de meer dan 200.000 volkstuinen gerekend zijn waarvan in het artikel van Erik de
Jong in het Tuinjournaal van de Nederlandse Tuinenstichting melding wordt gemaakt.
Jaarlijks zouden er door de nieuwbouw een 60.000 tuinen bijkomen. Meer dan 2500
boektitels zijn leverbaar, nog afgezien van de vele tijdschriften. Bij 450 tuincentra
kan men zijn inkopen doen. Een opgave van het aantal hoveniersbedrijven is niet in
het artikel gegeven.
Het gaat inmiddels zo goed, dat Kasteeltuinen Arcen nu een bedrag van 25 miljoen
gulden durven te investeren in een neventuin, zoals we onlangs in Cobouw hebben
kunnen lezen.
Als intermezzo een citaat uit Over de noodzaak van tuinieren, de in 1990 door Gerrit
Komrij gehouden Huizinga-lezing,
‘Wat moet een ommuurde tuin in een wereld van gelijkheid? De democratisering
heeft er, na het sloopwerk van de romantische revolutie, nog een schepje bovenop
gegooid. We springen barbaars met onze parken en laatste openbare tuinen om. Zie
onze hedendaagse groenstroken met hun huiverende gemeenteheestertjes. Zie onze
hedendaagse siertuintjes in hun krampachtige poging om, als nietige lapjes zij aan
zij gelegen, nog een eigen individualiteit uit te stralen: een soort onrustig en
onrustig-makend macramé. Elk verband met een hoger idee ontbreekt eraan en mócht
er al van zoiets gruwelijks uit de tuinontwerperij als een “totaal-concept” sprake zijn,
wee: ze lijken dan nog het meest op dependances van tuincentra en
doe-het-zelf-winkels. De kunst heeft er geen invloed op en ze bezitten niets wat als
model zou kunnen dienen voor de kunst...’.
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De historische tuin, park, buitenplaats en begraafplaats zijn tot bestanddeel van het
cultureel erfgoed verklaard. Daarmee zijn zij onderdeel van de monumentenzorg
geworden. Daardoor is er sprake van buitenplaatsen, parken, tuinen, plantsoenen en
begraafplaatsen als monument en als beschermd monument.
In steeds breder kring worden zij beleefd als en bestempeld tot monument. Een
aantal wordt aangewezen als beschermd monument. In het eerste geval gebeurt dat
meestal op emotionele, gevoelsmatige gronden, afgezien van hoe deskundigen ertoe
komen. Bij een aanwijzing moet het gaan om een rationele weloverwogen handeling
die gemotiveerd wordt. Maar wat houdt het begrip monument hier in? En wat betekent
beschermd zijn? Gaat het om feiten, om ideeën of uiteindelijk om steeds weer
wisselende combinaties daarvan? Of blijkt men zich uiteindelijk met een fictie bezig
te houden? Wat bepaalt in feite de richting en het resultaat van het beheer, behoud
en herstel?
De monumentenzorg als maatschappelijk en als cultureel gegeven is in ons land
niet in discussie. De betekenis en de zin ervan zijn echter niet steeds dezelfde
gebleven. Het begrip monument wisselt regelmatig van betekenis zonder dat de
meesten zich dit realiseren en daar bij vragen stellen.
Stoelt de monumentenzorg, zoals zij zich sedert de 19de eeuw heeft ontwikkeld
op een oorspronkelijk cultureel nationalisme en op een reageren op wat genoemd
werd het ‘schennen van het stedeschoon’, zij bood de mogelijkheid in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog - toen er bij de Wederopbouw een intellectuele en economische
strijd woedde tussen de moderne architecten, de Functionalisten, en de traditionalisten,
de architecten uit de Delftse school - de identiteit van een in zijn bebouwing zwaar
geschonden land weer te helpen oproepen. De monumenten-
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zorg plaatste zich toen afzijdig, nam niet deel aan de gedachtenvormingen over de
toekomstige inrichting van ons land, hield zich intensief bezig met het wegwerken
van de oorlogsschade en kwam daardoor als het ware in een afzondering die zou
leiden tot haar isolement.
Sedert de jaren '80 is er sprake van verandering. Sommigen zullen spreken van een
breuk. Niet het monument als materieel overblijfsel, als historisch document kreeg
in het algemeen langer de voornaamste aandacht. Daarover werden en worden nu
achterhoedegevechten gevoerd.
De roep om het verbeteren van wat genoemd wordt de dagelijkse leefomgeving
ging sindsdien doorklinken, zich ondermeer uitend in de stads- en dorpsvernieuwing
en de toegenomen aandacht van niet-agrariërs voor het landelijk gebied en het groen.
Die stijgende belangstelling voor en populariteit van historische tuinen, parken,
buitenplaatsen, plantsoenen en begraafplaatsen zou later wel eens een reactie kunnen
blijken te zijn geweest op het ‘schennen van het natuurschoon’ in deze eeuw door
verstedelijking, verkeersinfrastructuur, natuurontwikkeling en natuurbouw, door
maakbare natuur (‘nieuwe natuur’). Imiteerde de kunst eens de natuur en werd de
natuur aan de regels van de kunst onderworpen, nu is het de kunst de natuur zelve
te (doen) ontwikkelen.
Men is gaan spreken van ‘planologische monumentenzorg’, die zich in eerste instantie
niet richt op een historisch object maar op de ruimtelijke omgeving en de daarin
gelegen historische elementen van nederzettingen, patronen, structuren en bebouwing,
op wat daarin door mensenhand is aangebracht.
Buitenplaatsen en landgoederen werden beleidsonderwerpen voor het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Natuurbeleidsplan (1990), in de Nota
Landschap (1992) en in het Structuurschema Groene Ruimte (1993).
Nu worden begrippen gebruikt als kwaliteit van de leefomgeving en van de
architectuur. Daarvan is sprake als zij wat genoemd wordt ‘gebruikswaarde, culturele
en toekomstwaarde’ heeft (Architectuur van de ruimte, 1996). Het is een opgave aan
de monumentenzorg, als onderdeel van het cultuurbeleid van de overheid, om hier
mede inhoud en toepassing aan te geven.
Het monument en dat geldt ook voor een complex van monumenten en voor
historische ruimtelijke structuren in stad en landschap, heeft niet alleen zijn
oudheidkundige waarde - de Altertumswert van Alois Riegl - vast te houden, het
moet ook gaan om zijn ‘toekomstwaarde’. De ‘gebruikswaarde’ is overigens verankerd
in de Monumentenwet (art. 2). Dat wordt vaak door monumentenzorger en historicus
ofwel veronachtzaamd ofwel is hen in het geheel niet bekend.
Enkel de eerbied voor het verleden, een sterk cultureel besef en het doen van een
ethisch beroep op het geweten vormen niet langer de overwegingen, zoals zij
geformuleerd staan in het voor de monumentenzorg grondslag biedende werk van
Max Dvořák, de Katechismus der Denkmalpflege (1916).
Cultuurbehoud van en cultuurschepping door het monument zijn op hetzelfde
hoofdkussen komen te liggen. Kleio, Flora, Pomona en Apollo moeten hiertoe dezelfde
sponde delen.
Zou het kunnen zijn dat als reactie op het proces van internationalisering en
globalisering het cultureel erfgoed, dat ons bewust laat zijn van tijd en plaats, dat
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identiteit en herkenbaarheid biedt, opnieuw een vorm van cultureel nationalisme gaat
weerspiegelen?
Bestaat er zoiets als een specifieke restauratiefilosofie voor historische tuinen en
parken, voor wat wel generaliserend het ‘historisch groen’ genoemd wordt? Is er
eigenlijk sprake van een restauratiefilosofie voor het restaureren van monumenten?
Is er een verschil tussen de ene en de andere opvatting? En zo ja, geldt dan bij behoud,
beheer en herstel van tuinen en parken ‘behouden gaat voor vernieuwen’?
Is er gezien het door de overheid ontwikkelde juridische en financiële stelsel voor
het behoud en instandhouden van het cultureel erfgoed eigenlijk wel ruimte voor een
filosofie? Of blijkt uiteindelijk behoud en instandhouden van monumenten, bepaald
door deze condities, als het ware een fictie te zijn? De geschiedenis van het restaureren
in ons land laat zien dat er ondanks regelmatige aanzetten geen sprake is van een
algemeen geldende restauratiefilosofie. Het daarvoor noodzakelijke debat ontbreekt.
Wij moeten het doen met wat een Memorie van Toelichting op de Monumentenwet,
met wat een toelichting op een subsidieregeling geeft, wat jurisprudentie ons leert
of met een enkel artikel, dat een meer theoretische beschouwing geeft over de
grondslagen van het beschermen en het instandhouden van monumenten of stadsen dorpsgezichten.
Dit geldt onverminderd ook voor de tuinkunst. Wel kunnen wij beschikken - en
men hoeft daar maar de indrukwekkende bibliografische overzichten in het Jaarboek
Tuinkunst en het tijdschrift Groen op na te slaan - over een grote stroom aan meestal
interessante studies, die vooral ingaan op de historie van een bepaalde buitenplaats,
op haar ontwerpers of vroegere bewoners.
Dat er ook artikelen verschijnen, die bijna dogmatisch vertellen welke stappen er
gezet kunnen of moeten worden bij herstel, restauratie of reconstruc-
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tie van een monumentaal bouwwerk of van historische tuin- of parkaanleg mag niet
onvermeld blijven. Maar die maken niet duidelijk wat genoemd zouden kunnen
worden de endogene waarden van een monument zijn.
In het geval van een aanwijzing als beschermd monument helpt de juridische
omschrijving evenmin. Deze omschrijvingen zijn in het algemeen nogal summier.
Zij zijn bedoeld de bescherming juridisch te kunnen dragen.
Om inzicht te krijgen in die endogene betekenis is het goed eens te kijken wat er
gebeurt bij het interpreteren van een kunstwerk. Daar is het nodige onderzoek naar
verricht. Dergelijk onderzoek, gericht op het analyseren van monumenten en op hoe
het proces van waardestellen verloopt, heeft in ons land nauwelijks of niet
plaatsgevonden.
Weinigen zijn er zich van bewust welke fasen zich voordoen bij het interpreteren
van een kunstwerk, waarbij een viertal fasen te onderscheiden is. In het algemeen is
het zo, dat er allereerst beschreven wordt wat er materieel of stilistisch te zien is
zonder dat er verbanden gelegd worden of dat er een interpretatie plaatsvindt (de
fase van de pre-iconografische beschrijving). Vervolgens worden de diverse elementen
met elkaar in verband gebracht die in het geval van een kunstwerk gerelateerd worden
aan een voorstelling, thema of onderwerp. De diepere verborgen, overdrachtelijke
betekenis wordt in dit stadium nog niet nagegaan. Het gaat hierbij om wat wel wordt
genoemd een iconografische beschrijving (icoon bedoeld in de zin van beeld). Het
nagaan van die diepere, overdrachtelijke betekenis, die van de iconografische
betekenis, komt daarna aan de orde (de iconografische interpretatie). Als laatste vindt
de zogenoemde iconologische interpretatie plaats, waarmee het werk cultuurhistorisch
wordt geanalyseerd. Dit alles vooronderstelt, zoveel zal wel duidelijk zijn, dat er in
de relatie kunstwerk, zijn betekenis en beschouwer sprake is van een persoon, die
intellectueel al deze stappen kan afleggen. Het gaat dan toch meest om kenners of
om deskundigen.
Kijken wij naar de gewoonlijk gegeven be- en omschrijvingen van een monument
dan komen deze niet verder dan de beide eerste fasen (materiële, formele want
stilistische beschrijving, en het verwoorden van de verkregen indrukken van object
of complex, bepaald door het ter plaatse verkregen visuele beeld). Hun iconografie
en iconologie komen nauwelijks aan de orde. In het geval van bescherming worden
die waarden - die betekenislagen - feitelijk niet verwoord in de omschrijving.
Dit brengt met zich mee dat er bij het herstel en de instandhouding veel ruimte is
voor allerlei interpretaties van hen, die zich om welke reden dan ook met het object
bezighouden.
Het aanwijzen van een aanleg tot een beschermd monument kan velen, die direct
of indirect met het object van doen hebben om diverse redenen en op steeds weer
andere momenten in beweging brengen. Zo zijn te noemen eigenaar, boswachter,
rentmeester, ecoloog, architect, planoloog, historicus. Zij allen zullen een beeld en
een mening hebben.
Voor velen is zoals Tim Smit in diens De verloren tuinen van Heligan (Cornwall)
schrijft ‘de verleiding groot de kwaliteit van ontwerpen en constructies uit het verleden
te accepteren, alsof leeftijd op zichzelf een kwalificatie van verdienste is’. Daar voegt
hij vervolgens aan toe ‘er zijn weinig dingen zo vruchteloos als pogen iets te
restaureren dat in beginsel al slecht was’.
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Maar zelden wordt er bij de gebouwde monumenten met een zelfde scrupuleuze,
minutieuze aandacht gekeken, geanalyseerd en geïnterpreteerd als dat het geval is
bij natuurgebieden en -monumenten, die met engelengeduld geïnventariseerd worden
en waar in biotoop of ecotoop gestuurd wordt op processen, op cycli.
Voor wie niet geheel ingevoerd is in de praktijk van de monumentenzorg is het
wellicht interessant te weten dat in ons land, naar voorbeeld van andere landen, met
name Oostenrijk en Duitsland, al in 1917 door een commissie van de Nederlandse
Oudheidkundige Bond beginselen opgesteld zijn over hoe te restaureren:
Grondbeginselen met als kerngedachte ‘behouden gaat vóór vernieuwen’ die steeds
omstreden zijn gebleven en waarvan stelselmatig is afgeweken. Steeds weer laait in
discussies het argument op dat de geschiedenis niet in alle gevallen de doorslag mag
geven, hoewel zij niet verwaarloosd mag worden, zo meldde de restauratie-architect
Jan Gratama al in de dertiger jaren. Steeds weer werden en worden discussies gevoerd
waarbij het gaat om de esthetiek, historie, authenticiteit, om stijlvervalsing, om het
in de lijn van John Ruskin accepteren van verval, om ouderdom, ontluistering en
slijtage, om het verwerpen van perfectionisme of academisme.
In 1991 bracht de Rijksdienst voor de Monumentenzorg onder de titel Het
restaureren van gebouwen: algemene uitgangspunten een stuk uit, dat wel niet zozeer
moet worden gezien als een filosofie als wel dat daarin ingegaan wordt op de betekenis
van kennis en onderzoek, op conserverend herstel, op reconstructie en verplaatsing,
op het aanvullen van een monument, op ‘behoud gaat vóór vernieuwing’. Al eerder
had de vroegere Monumentenraad, toenmalig advieslichaam van de minister van
cultuur, een nota opgesteld, de Restauratienota, gepubliceerd in 1984 in het in dat
jaar verschenen Jaarboek van de Raad.
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Nederland heeft een aantal malen internationale charters en verklaringen ondertekend
of ondersteund (Charter van Venetië (1967); Verklaring van Amsterdam (1975).
Nederland was ook vertegenwoordigd bij het opstellen van het Charter van Florence
(1981), dat omschrijft dat een tuin of park vanwege zijn horticultuur om historische
of artistieke redenen als een monument beschouwd kan worden (artikel 1).
Ons land, door velen een land van dominees genoemd, houdt niet van leerstellingen
zodra het de monumentenzorg betreft. De praktijk is dat na meestal warrige discussies
gewoonlijk de conclusie getrokken wordt dat iedere restauratie verschilt van de
andere en dat er dus niets in algemene zin over te zeggen is.
Waar wij wel goed in zijn is in het bedenken van een ver uitgewerkte financiële
regelgeving. Ook wordt er veelvuldig door bezwaar of beroep recht gezocht.
Jurisprudentie, subsidiestelsel en fiscale regelgeving en het regelmatig veranderen
daarvan zijn de grenzen van de dagelijkse praktijk van de zorg voor het gebouwde
culturele erfgoed meer gaan bepalen dan een creatief, gewetensvol of respectvol
handelen vanuit een diep cultureel besef. Natuurlijk is het belangrijk dat wij - hoewel
steeds wordt voorgehouden dat het niet voldoende is - gebruik kunnen maken van
de verschillende financiële hulpbronnen. Iedereen is zo aan die praktijk gewend
geraakt dat de vraag naar wát wij nu eigenlijk met elkaar in stand houden, feitelijk
nooit aan de orde wordt gesteld. Zodra een restauratie heeft plaatsgevonden wordt
er meestal gesproken van het ‘herstel van de oorspronkelijke toestand’ of van
‘herstelde luister’ en van meer van dergelijke stoplappen.
Eén van de huidige opvattingen over het subsidiëren van restauraties is dat het
restaureren een té grote materiële en vaak ook visuele ingreep in het monument als
historisch document vormt. Restauraties moeten daarom eerder uitzondering dan
regel zijn. Regulier onderhoud biedt in dit opzicht betere garanties voor het behoud
van wat de monument-waarden wordt genoemd. Wij zien dat het subsidieregime
zich stap voor stap afbuigt van restauratie naar onderhoud.
Op het eerste gezicht wordt daarmee het adagium ‘behouden gaat vóór vernieuwen’
gediend, dat grondbeginsel als verwoord in de Weense school van de monumentenzorg
en zo vurig omhelsd door de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1917. En wat
op het tweede gezicht? Veel is daarover (nog) niet bekend. Het plegen van onderhoud
onttrekt zich aan het vergunningenstelsel. Het is ‘sluipend en diffuus’. Wij mogen
aannemen dat het monument en welicht ook zijn endogene betekenis langzaam maar
zeker door de steeds weer kleine onderhoudsbeurten komt te veranderen.
Het gaat niet om het vervullen van geheime verlangens van regelneven die alleen
maar tevreden kunnen slapen als zij dromend kunnen terugblikken op een stapel
vergunningen, die de afgelopen dag is afgegeven. Al betekent een monument nu
eenmaal meer dan het materiële, het formele, bedoeld in de betekenis van vormgeving
en stijl, ‘Onze wetenschappelijk ingestelde cultuur heeft ons getraind onze aandacht
te richten op de fysieke en stoffelijke wereld die zich aan ons vertoont’ schreef Karen
Armstrong in 1993 in haar Geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom,
christendom en islam.
Wil men toegang krijgen tot de regelingen, die het rijk hanteert voor restauraties,
onderhoud en achterstallig onderhoud, dan moet er sedert 1988 sprake zijn van een
beschermd monument. Die bescherming biedt tevens de mogelijkheid gebruik te
maken van fiscale aftrekmogelijkheden, een aanlokkelijk perspectief voor velen.
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Men kan zich indenken dat dit de roep om bescherming versterkt. De ambtenaren
die die bescherming moeten voorbereiden - en die meest behept zijn met een
persoonlijke positieve en affectieve grondhouding ten aanzien van het behoud van
het cultureel erfgoed - zijn al gauw strategische partner van de aanvrager.
De wat genoemd wordt musealisering en esthetisering van onze dagelijkse
leefomgeving zal meer en meer de noodzaak van weloverwogen selecties met zich
mee gaan brengen omdat de maatschappij ondanks het maatschappelijk belang van
die historische erfenis niet tegelijk de kosten voor de vergrijzing van zowel de
bevolking als de bebouwing kan opbrengen.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog was het de opvatting van de overheid dat hogere
subsidiepercentages uitgekeerd konden worden aan stichtingen of verenigingen dan
aan particulieren als het ging om het behoud van toen vooral kastelen en een enkel
buitenhuis. De gedachte erachter was dat de particulier niet langer meer de lasten
van onderhoud, herstel, restauratie en bewoning kon dragen.
Met name de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen kwam in het bezit van
een rijke, belangwekkende ‘verzameling’. De meeste huizen ontleenden niet of niet
meer dan een deel van hun betekenis aan de aanwezigheid van een historische tuin
of park. Bij het in 1957 verworven kasteel Ammersoyen verscheen bij de brug een
laat ons zeggen middeleeuws ogende tuin, een nieuwe tuin. Bij het in 1978 door Het
Geldersch Landschap verworven kasteel Rosendael is het park weer tot leven gebracht.
Maar wel een vernieuwd park, waar cultuur, historie en natuur
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in scherp contrast met elkaar staan. Of kijken wij een ogenblik naar het park achter
De Schaffelaer in Barneveld, in 1967 gekocht door Het Geldersch Landschap, waarin
zich een laat 18de eeuws sterrenbos bevindt, eens behorend bij het vroegere in 1800
verbrande huis, dat toen op het ruime omgrachte terrein achter het huidige
neo-gotische huis stond. Een rondgang maakt duidelijk dat er van een beheer van
een historisch park weinig sprake is.
Natuurmonumenten vestigde zich op een buitenplaats, provinciale landschappen
namen hun intrek in diverse buitenhuizen. Zij restaureerden hun representatieve
kantoren, zij gaven zich grote zorg in het verwerven van natuurgebieden meer dan
in het passend beheer van de historische aanleg van de omliggende tuinen en parken.
Diverse gemeenten nestelden zich in een buitenhuis of kasteel. Vroegere particuliere
parken werden plantsoen. Daar kan een gemeentelijke dienst Stadsbeheer bevlogen
raken door natuurontwikkelingsideeën die zich niet verhouden met de kwaliteit en
bedoeling van het ontwerp, zoals te zien in het Walkartpark in Zeist waar de
slingervijver zijn geprojecteerde oneindigheid zal kwijtraken door het laten verruigen
van oeverdelen.
In de jaren '70 en '80 zette het Rijk een nieuwe toon met de Boven- en Benedentuin
van Het Loo en met het park van kasteel Groeneveld (vanaf 1980 door Bureau Bakker
en Bleeker). Daarmee is het thema van de Oud-Nederlandsche Tuinkunst van Van
Sypesteyn (1910), van Oude Nederlandsche tuinen van Springer (z.j.), van
Nederlandse Tuinen en Buitenplaatsen van Bijhouwer (1942) en van Oude
Hollandsche tuinen van Bienfait (1943) weer in de praktijk actueel gemaakt.
Bijhouwer karakteriseerde de situatie in zijn Inleiding als volgt:
‘Want de oude buitens zijn immers voor ons een overwonnen standpunt, wij zouden
er niet over denken nog, evenals voorheen, parken aan te leggen met geschoren
heggen, recht opgesnoeide boomen, taxuspyramiden en krulfiguren van palmranden.
Wij zijn vereerders geworden van de Natuur, van de vrije, oorspronkelijke ruimte
en willen niets meer weten van al die stijve kunstmatigheid’.
Later, dat wil zeggen in 1973, klonk uit een rapport van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond (KNOB) de ‘noodzaak tot bescherming en veiligstelling der
historische buitenplaatsen, parken en erven in ons land’ door. Eén van de signalen,
die geleid hebben tot de start van een daadwerkelijke bemoeienis van de rijksoverheid.
De KNOB signaleerde, ‘er bestaan twee vormen van bescherming, te weten
bescherming door middel van de daarvoor in aanmerking komende wetten, welke
bescherming formeel-conserverend van aard is, en bescherming door middel van
feitelijke veiligstelling, waarmede een meer materiële conservering wordt beoogd’.
Het NEI, het Nederlands Economisch Instituut dat in 1977 een rapport uitbracht
over de economische en financiële problematiek van particuliere
Natuurschoonwet-landgoederen, pleitte voor een actief beschermingsbeleid ingevolge
de Monumentenwet en voor ‘het zodanig toepassen van deze Wet dat aanhorigheden
van historische huizen en kastelen te weten de bijbehorende grachten en vijvers,
tuinen, parken en de daarbij behorende lanenstelsels onder de werking van de Wet
worden gebracht’. De Stuurgroep, die het werk van het NEI begeleidde, beval verder
‘het voeren van een ruimer toepassingsbeleid inzake de Natuurbeschermingswet aan,
waardoor zich daarvoor lenende historische buitenplaatsen en landgoederen kunnen
profiteren van de bijzondere bescherming die deze Wet biedt’.
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Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat de behoefte aan het beschermen meer
uitging naar het verkrijgen van financieel gunstige regelingen dan dat er toen gekeken
is naar de impliciete doelstellingen van ieder der beide beschermingsregimes. De
Natuurbeschermingswet bleek geen effectieve weg; de Monumentenwet werd de
weg.
Het werk van de Stuurgroep NSW-landgoederen is overigens van cruciaal belang
gebleken, niet alleen wat betreft de particuliere historische buitenplaatsen maar ook
wat betreft de landgoederen, waarop al dan niet een buitenplaats gelegen kan zijn.
De gewijzigde Natuurschoonwet van 1989 biedt fiscaal hele gunstige condities voor
het instandhouden van wat wordt genoemd het ‘natuurschoon’, te verstaan als
landschappelijke waarde.
Deze gunstige regelingen moeten een goede garantie bieden om particuliere
landgoederen voor de toekomst in stand te houden. Hoe zij bewaard zullen blijven
is echter een vraag van andere orde.
De sectorale financiële regelgeving van de ‘achterstallig onderhoudsregeling’ voor
het onderdeel historische buitenplaats op een landgoed beoogt een andere werking
dan het Programma Beheer ‘doeltypen natuurbeheer’ en de daarvoor 37 vooraf
geformuleerde ‘doelpakketten’ of het Programma Beheer - Doelpakketten Landschap,
dat ontwikkeld is voor de diverse landschapstypen. Vormden buitenplaats en landgoed
in oorsprong een eenheid met een eenduidig beheerconcept, zij zijn opgedeeld geraakt.
Terug naar de kern van ons onderwerp, ‘historische tuinen en parken, erfgoed met
een eigen restauratiefilosofie?, onder het motto ‘Behouden gaat hier vóór
vernieuwen?’. Zoals al gezegd vindt het restaureren van monumenten niet plaats
vanuit een vast geformuleerd uitgangspunt. Of misschien toch wel?
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Het blijkt niet te gaan om een filosofische beschouwing die ingaat op de fysieke,
materiële waarde van het monument, op zijn esthetische of mentale, intellectuele of
literaire waarde.
Het beginsel in de thans van kracht zijnde regelingen (het Besluit rijksubsidiëring
restauratie monumenten (Brrm), het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten
(Brom) en het Besluit rijksubsidiëring historische buitenplaatsen (Brhb) genaamd is
het ‘sober en doelmatig’ zijn bij restauratie en herstel. Wel wordt er aan toegevoegd,
dat ‘het bewaren van de geschiedenis aan een gebouw te verkiezen is boven het
wegvagen van hele perioden en het reconstrueren van het gebouw naar een peildatum
die in het verleden ligt. Aan de andere kant is de ene reconstructie de andere niet:
juist omdat zich in de loop der tijd veel veranderingen hebben voltrokken aan het
bouwwerk, is het vaak niet zeker of het gebouw inderdaad de vorm heeft gekend die
met de voorgenomen reconstructie wordt beoogd. Zo'n reconstructie geeft een beeld
van het verleden weer dat door de huidige generatie graag verondersteld wordt’ (Nota
van Toelichting Brrm 1997).
Het Besluit omtrent het opheffen van het achterstallig onderhoud brengt in de
bijbehorende Toelichting een verfijning aan. Het moet gaan om ‘werkzaamheden
die er op gericht zijn de vervaardigde zaken die met name door achterstallig onderhoud
in een slechte staat zijn komen te verkeren, op te knappen zodat ze hun
compositorische, functionele, ornamentele betekenis voor de aanleg als geheel weer
terugkrijgen’. Zoveel is inmiddels nu wel duidelijk, dat historische tuinen, parken,
buitenplaatsen en begraafplaatsen, bedoeld in de zin van een aanleg als park, tot
onderdelen van het cultureel erfgoed zijn verklaard, maar dat het een versimpeling
van de praktijk zou inhouden te veronderstellen dat het daarbij uitsluitend om hun
waarde als historisch cultureel document zou gaan.
Als onderdeel van het cultuurlandschap en als groenof natuurelement kunnen zij
betrokken worden in diverse beleidsscenario's van de overheid. Als monutoop en
biotoop zijn zij om in stand gehouden te kunnen worden, ‘verstrikt’ geraakt in een
netwerk van regelingen en bepalingen met allerlei beperkingen vandien. Van een
doorwrochte restauratiefilosofie voor dit bestanddeel van het cultureel erfgoed is
(nog) geen sprake.
De natuurbescherming, maar ook het maatschappelijk belang van het natuurschoon
kunnen hun directe invloed er op uitoefenen. De soort van eigendom heeft aantoonbaar
invloed op de mate en de richting waarin behoud, beheer en herstel zich voordoen.
Van restauraties van parken en tuinen is eigenlijk geen sprake (meer), zoals dat ook
het geval is bij de gebouwde monumenten waar een totale restauratie eerder
uitzondering als regel is geworden. Dat wordt met name door de financiële regelgeving
nadrukkelijk gestuurd.
Tuin en park vernieuwen zich permanent door de loop der seizoenen. Daar verandert
het toepassen van regels niets aan.
Bij tuinen en parken is sprake van een voortdurend proces van door de seizoenen
bepaalde veranderingen. Hoe in de nabije toekomst moet worden omgegaan met de
climaxsituatie waarin de meeste parken door hun leeftijd zijn komen te verkeren, is
nog steeds geen onderwerp van discussie. Wij houden ons nog steeds met onderdelen
bezig. Breed opgezet onderzoek naar historisch plantmateriaal en hun toepassing,
zowel in technische als esthetische zin, vindt niet plaats. Het resultaat van
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bronnenonderzoek wordt maar in een enkele situatie in het veld nagegaan en
uitgewerkt. Archeologische onderzoekstechnieken worden slechts hier en daar
toegepast.
Waarvan mogelijk gedacht wordt dat ‘behouden hier vóór vernieuwen’ gaat, is
eerder een fictie dan een feit. Juist behouden leidt tot vernieuwen, maar in feite leidt
het tot veranderen. De geschiedenis houdt zich bij dit alles stille.
Eens zal zich de vraag aandienen wat er moet gebeuren als de Canadese es in de
Koningstuin van Het Loo, een geschenk van prinses Juliana aan prinses Wilhelmina
ter herinnering aan het verblijf in Canada gedurende de jaren van de Tweede
Wereldoorlog, geveld zal moeten worden. Wat zal er dan gezegd worden over
‘behouden gaat hier vóór vernieuwen’?

Literatuur
‘Arcen investeert f 25 miljoen in nieuwe kasteeltuin’. Cobouw, 27 mei 1998;
Armstrong, Karen, Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom,
christendom en islam. Anthos, Baarn, 1995;
Bakker, Piet, ‘Verantwoord plantengebruik in historische tuinen’. Groen, 54e
jrg., nr. 1, januari 1998;
Belvedere Nieuws. VROM-RPD, Projectgroep Belvedere, jrg. 1, nr. 1, 25
augustus 1997;
Bergen, Annegreet van, Hilhorst, Marijke, ‘De lusthof Nederland’. Elsevier,
jrg. 52, nr. 25, 22 juni 1996;
Bescherming der Nederlandse buitenplaatsen. Rapport over de noodzaak tot
bescherming en veiligstelling der historische buitenplaatsen, parken en erven
ins ons land. Eerder gepubliceerd in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond van maart 1973, en op enkele detailpunten nader
aangevuld. Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming,
Amsterdam, z.j.;

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

58
Besluit rijkssubsdiëring historische buitenplaatsen. Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist, 1993;
Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het
verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde
monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997). Staatsblad
1997, 145;
Bierens de Haan, J.C., e.a., Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis
van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen. Stichtingen
Vrienden der Geldersche Kasteelen & Het Geldersch Landschap, Arnhem, 1990;
Bierens de Haan, J.C., Blok, E.M.J., ‘Het behoud van enkele historische
elementen in het park Rosendael’. Groen, 54e jrg., nr. 1, januari 1998;
Bijhouwer, J.T.P., Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen. Allert de Lange,
Amsterdam, 1946. Heemschutserie 8;
Coeterie, J.F., De beleving van cultuurhistorische objecten. Een verkennend
onderzoek in de Meierij van Den Bosch. Onderzoeksreeks Nota Landschap nr.
5, rapport 433, Dienst Landbouwkundig Onderzoek/Staring Centrum, Instituut
voor Onderzoek van het Landelijk Gebied, Wageningen, 1995;
Dansen, Koos, Roozen, Ton, Gids voor de terreinen van de Stichting Het
Geldersch Landschap. Schuy & Co, Haarlem, 1994;
De architectuur van de ruimte. Nota over het architectuurbeleid 1997-2000.
Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Verkeer en Waterstaat, Den Haag, september 1996;
Denslagen, W.F., Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten
Een thema uit de architectuurgeschiedenis van Engeland, Frankrijk, Duitsland
en Nederland (1779-1953). Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1987;
Dosker, Mireille, ‘Behoud van historisch groen binnen een eigentijdse
vormgeving’. Groen, 54e jrg., nr. 1, januari 1998;
Economische en financiele problematiek van particuliere
Natuurschoonwet-landgoederen. Stichting Nederlands Economisch Instituut,
Rotterdam, maart 1977;
Feddes, Fed (red.), Oorden van onthouding. Nieuwe natuur in verstedelijkend
Nederland. Nai Uitgevers, Rotterdam, 1998;
Feenstra, G., Tuinsteden en volkshuisvesting in Nederland en buitenland.
Handboeken voor Architecten. N.V. Uitgevers-Maatschappij Van Mantgem &
De Does, Amsterdam, 1920;
Fietstocht langs boerenerven. Een zwerftocht langs boerenerven in het Kromme
Rijngebied en aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Landschapsbeheer
Utrecht, De Bilt, 1997;
Ganzeboom, Harry, Beleving van monumenten. Een onderzoek naar herkenning,
waardering en bezichtiging van monumenten uitgevoerd in de binnenstad van
Utrecht. In opdracht van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk. Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Theorie en
Methodologie van de Sociologie. Utrecht, 1981, 2 delen;
Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de
uitbreiding van oude bouwwerken opgesteld door den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond. 1917, herdruk 1940;

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

‘Het restaureren van gebouwen: algemene uitgangspunten’.
Restauratievademecum, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1991;
Handleiding Natuurschoonwet 1928. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij met medewerking van het Ministerie van Financiën. LASER,
Roermond, 1997;
Howard, Ebenezer, Garden cities of to-morrow. Faber and Faber, London, 1974;
Jong, Erik de, ‘“Op de tuin” Een kleine geschiedenis van de volkstuin’.
Tuinjournaal, jrg. 15, nr. 3, augustus 1998;
Jong, Rob de, ‘De historische buitenplaats als monument’. In dienst van het
erfgoed. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1947-1997. Jaarboek
Monumentenzorg. Zwolle/Zeist, 1997;
Komrij, Gerrit, Over de noodzaak van tuinieren. Huizingalezing 1990. Uitgeverij
Bert Bakker, Amsterdam, 1991;
‘Landgoedwonen bedreiging voor buitengebied’. Cobouw, 3 juni 1998;
Leidraad subsidiabele restauratiekosten. Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist, 2 februari 1994;
Le Roy, Louis G., Natuur uitschakelen Natuur inschakelen. Ankh-Hermes BV,
Deventer, 1973;
Meel-Jansen, A.Th van, De Kunst Verstaan. Inleiding tot de psychologie van
de beeldende kunst. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1988;
Metz, Tracy, Nieuwe natuur. Reportages over veranderend landschap. Ambo,
Amsterdam, 1998;
Monumentenwet 1988. Bewerkt door J.P.A.M. Geurts, J.G. van Niftrik.
Nederlandse Wetgeving, Editie Schuurman & Jordens. W.E.J. Tjeenk Willink.
Deventer, 1997, 6de druk;
Natuurbeheer naar een nieuwe aanpak. De stand van zaken bij het Programma
Beheer: nieuwe regelingen en impulsen voor het beheer van natuur, bos en
landschap. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag, mei
1998;
Natuurbeleidsplan Regeringsbeslissing. Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990,
21 149, nrs. 2-3. SDU uitgeverij, Den Haag, 1990;
‘Nieuwe buitenplaatsen in het stadslandschap’. Visie stadslandschappen.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag, 1995;
Nota Landschap. Regeringsbeslissing Visie Landschap. Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag, oktober 1992;
Nota Cultuurbeleid in Nederland. Nationaal rapport. Europees Programma
voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid. Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur/Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken, 1993,
Raad van Europa, z.pl. 1993;
Nota van toelichting en artikelgewijze toelichting behorend bij Besluit
Rijkssubsdiering Historische Buitenplaatsen.
Besluit van 2 juli 1993. Stb. 1993, 391. Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist, 1995;
Oldenburger-Ebbers, C.S., ‘Herstel van historische tuinen: theorie en praktijk’.
Groen, 45e jrg, nr. 12, december 1989;
Pantser of ruggengraat. Cultuurnota 1997-2000. Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. SDU, Den Haag, september 1996;

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

‘Restauratienota 1982. Nota over restauratie-beginselen, opgesteld door de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg’ Jaarboek Monumentenraad 1984.
Zeist, juli 1984.
‘Skoaterwâld bijzondere woonwijk in Heerenveen. Buiten-

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

59
plaatsen pijlers van stadsdeel met 2500 woningen’. Cobouw, 10 juli 1998;
Smit, Tim, De verloren tuinen van Heligan. Forum, Amsterdam, 1998;
Straten, R. van, Inleiding in de iconografie. Coutinho, Muiderberg, 1985;
Streng, Toos, ‘De waardering van het landschap in Nederland in de eerste helft
van de negentiende eeuw’. Natuur en landschap in de Nederlandse kunst
1500-1850. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1997, deel 48. Waanders
Uitgevers, Zwolle, 1998;
Structuurschema Groene Ruimte. Het landelijk gebied de moeite waard. Deel
3, Kabinetsstandpunt. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
's-Gravenhage, september 1993;
‘Verklaring en resolutie Amsterdams Congres M 75’. Europees Monumentenjaar
M 75. Slotcongres Amsterdam, 21-25 oktober 1975. Stichting Nationaal Comité
Monumentenjaar 1975;
Woud, Auke van der, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland
1798-1848. Meulenhoff Informatief, Amsterdam, 1987.

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

60

Carla S. Oldenburger-Ebbers
De Cascade-methode als waardestelling voor historisch groen.
Case-study: Het ‘ideale’ Beeckestijn
De Cascade-methode behelst een vergelijkend historisch onderzoek ten
behoeve van de waardestelling van ons groene culturele erfgoed.
De uitkomsten leveren gegevens over zowel de karakteristieke kenmerken
van de situering van een aanleg, als van de toegepaste vormprincipes en
van het toegepaste plantensortiment.
De waardestelling (casco historico) kan worden gehanteerd als uitgangspunt
bij opinievorming over en opstellen van richtlijnen voor behoud en beheer.
De buitenplaats Beeckestijn wordt als voorbeeld uitgewerkt.

De Cascade-methode als waardestelling voor historisch groen1.
Waarom is het de moeite waard een goede afweging te maken ten aanzien van behoud,
beheer en herstel van ons groene culturele erfgoed? Beplantingen in tuinen, parken
en buitenplaatsen zijn per definitie tijdelijk. Waarom zouden wij iets tijdelijks moeten
behouden of zelfs met veel geld herstellen of restaureren? Het antwoord is, omdat
historische beplantingen meer inhouden dan beplantingen alleen, zoals een historisch
huis meer heeft te zeggen dan de stenen alleen. Men kan uit het concept van aanleg
van een tuin of park, veel te weten komen over de (groene) cultuur in een bepaalde
tijd en over de houding van de mens tegenover de natuur in het bijzonder.
Bijvoorbeeld: een doolhof is niet een aanplant van hagen in een bepaald patroon;
neen het is een aanplant van haagbeuk of taxus of thuja of een andere plantensoort,
uitgezet in hagen, volgens een ontwerp van een tuinarchitect. Het was symbolisch
voor de zoektocht van het menselijk leven en tegelijk een spel voor jong en oud. De
aanwezigheid van een doolhof op een buitenplaats kan ook bijdragen aan de kennis
over de persoonlijkheid van de opdrachtgever. Wij vinden een doolhof op
buitenplaatsen, aangelegd in classicistische stijl en een enkele keer in vroege
landschapsstijl in de periode ca. 1680-1780 en veel later in historiserende ontwerpen
tussen 1880-1930 en tenslotte in onze eigen tijd. Kortom er kunnen vele geheimen
schuilen achter een aantal meters haag. Dit geldt voor alle onderdelen van tuinen en
parken en zelfs voor een enkele plant. Een oude eik op een buitenplaats kan duiden
op het woud der goden en bij een gestreepte tulp denkt men al gauw aan de 17de
eeuwse tulpenwindhandel en de tuin als machtsvertoon en statussymbool. Het is dus
zeker de moeite waard historische tuinen en parken te behouden of te herstellen.
Geldt dit dan voor alle historische tuinen en parken of is soms transformatie of zelfs
opruiming toegestaan?
De leden van de Commissie Buitenplaatsen van de Raad voor het Cultuurbeheer
hebben tussen 1978 en 19952. díe buitenplaatsen ter bescherming aan de Minister
van WVC voorgedragen, die volgens deze commissie als groen cultureel erfgoed
voor het nageslacht behouden dienen te worden. In het kader van de
‘Verfijningsregeling’ worden deze buitenplaatsen vervolgens beschreven in een
‘redengevende omschrijving’. De commissie werkte niet met een vast omschreven
selectieprocedure. In de beginjaren werden de buitenplaatsen bezocht (oculaire
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inspectie) met een grote groep commissieleden om elkaars standpunten, meningen
en oordelen te leren kennen. Later werden de buitenplaatsen door telkens twee intussen meer ervaren - leden geïnspecteerd. Tenslotte werden de adviezen tot
bescherming van een buitenplaats altijd in een plenaire vergadering vastgesteld. De
kernvragen, die de leidraad vormden bij de beoordeling, waren: 1) is het concept van
aanleg nog aanwezig, 2) wat zijn de historische structuren die behouden dienen te
worden en 3) is de buitenplaats als geheel beschermingswaard of dienen alleen enkele
details beschermd te worden? Deze vragen
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betreffen een buitenplaats-in-onderzoek en stellen het concept en de toegepaste
vormprincipes niet in perspectief. Volgens deze methode zullen ongeveer alle min
of meer interessante historische buitenplaatsen en groenprojecten beschermd dienen
te worden, ook al is het een project van dertien in een dozijn. Nu is het een heikele
zaak om een park- of tuinaanleg van een buitenplaats niet te beschermen, terwijl het
huis wel beschermd is. Als de aanleg echter bijvoorbeeld van de tuinarchitect J.D.
Zocher jr. is - waarvan er nog vele bestaan - en als deze überhaupt geen echt
karakteristieke kenmerken uit de 19de eeuw vertoont, dan zal er toch een afweging
ten opzichte van de andere nog bestaande Zocher-werken moeten plaats vinden,
voordat een beslissing tot behoud (incl. bescherming) of beheer (incl. onderhoud)
kan worden genomen. Blijkt bijvoorbeeld dat de aanleg geen specifieke vormprincipes
van Zocher meer kent, maar verworden is tot een ongestructureerde bosaanplant,
waarin ook geen algemene 19de-eeuwse karakteristieke ontwerp-elementen meer te
herkennen zijn, dan is een transformatie (bijvoorbeeld in moderne stijl) toch denkbaar
en hoeft het park niet altijd volgens het concept van Zocher beschermd te worden.
Na veel discussies in de Commissie Buitenplaatsen over het opstellen van criteria3.
ten aanzien van bescherming, heb ik in 1997 een methode tot waardestelling
geëvalueerd, de zogenaamde Cascademethode, die indien de treden van de watertrap
alle

1 La Cascade / René Magritte, 1961. Olie op doek; 81 × 100 cm. Foto uit particuliere collectie.

worden afgelopen en door het stromende water met elkaar in contact zijn gebracht
(i.e. uitkomsten opgesteld en met elkaar in verband gebracht), een tamelijk snelle en
nauwkeurige waardestelling kan opleveren. Zoals Magritte het ook heel duidelijk in
zijn schilderij ‘La Cascade’ aangeeft (afb. 1), kan een cascade een beeld in detail
geven en tegelijkertijd in perspectief zetten (verduidelijken en vergelijken) en daardoor
een grotere helderheid verschaffen. Het verschil tussen een onderzoek volgens de
Cascademethode en een algemeen architectuurhistorisch onderzoek is dat de
Cascade-methode meer aandacht en nadruk legt op vergelijkend onderzoek zowel
wat betreft de regionale landschapshistorie als ook op het gebied van de
tuinarchitectuurhistorie en biohistorie (ecologie, beplanting etc.) én uitgangspunten
voor inrichting, beheer, behoud en herstel voor de gebruiker duidelijk aanreikt.
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In het kort behelst de Cascade-methode de volgende drie treden van onderzoek:
1) genius loci et temporis ofwel wat zijn de karakteristieke kwalitatieve kenmerken
van plaats en tijd?
2) canon auctoris ofwel wat zijn de karakteristieke kenmerken (vormprincipes)
van het werk van de tuinarchitect(en) binnen het raamwerk van de eerste stap
van plaats en tijd?
3) historia plantarum ofwel wat zijn de karakteristieke kenmerken van het
toegepaste plantensortiment, toegepast door één architect, rekening houdend
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met de kwaliteit van de plaats en het aanbod van planten in een bepaalde tijd
en selecterend naar de eigen voorkeur van de tuinarchitect(en)?
De uitkomsten van deze drie onderzoeken moeten de waardestelling, i.e. een korte
karakteristieke beschrijving van de tuin opleveren, het zogenaamde casco historico.4.
Hierna kan een advies over bescherming worden gegeven. Uit genoemde laatste
korte beschrijving van de karakteristieke elementen van tuin en park, eventueel
aangevuld met karakteristieke kenmerken die voorkomen in de beschreven
onderzoeksresultaten, wordt een lijst van uitgangspunten opgesteld. Deze
uitgangspunten zullen in vergelijking met een terreinonderzoek steeds weer gecheckt
moeten worden, vóór maatregelen en richtlijnen in verband met inrichting en beheer
kunnen worden opgesteld. Hier volgt nu eerst een nadere uitwerking van de
Cascade-treden, ten behoeve van een beter begrip, alvorens tot een case-study over
te gaan.
trede 1: genius loci et temporis. Wij vragen ons hierbij af: wat zijn de
karakteristieke kwalitatieve kenmerken van plaats en tijd, waarin - in het geval van
een buitenplaats - het huis (en zijn opvolgers) is gebouwd en de tuin of het park is
aangelegd. Hierbij spelen de situering in het historisch landschap (polders, duinen,
ligging aan een rivier etc.), de bodem, de waterhuishouding, de ecologie, de oriëntatie
van het huis (windrichting, hoofdas gericht op toren, buurhuis, polderkaveling etc.),
de regionale karakteristieke architectuur, de functie van het huis en de familie de
belangrijkste rol;
trede 2: canon auctoris. Op deze trede zijn wij geïnteresseerd in de karakteristieke
kenmerken (vormprincipes) van het werk (de werken) van de architect (de architecten),
die in bepaalde periodes verantwoordelijk is (zijn) geweest voor de vormgeving van
de tuin. Het gaat hier om het concept van aanleg van de gehele tuin - incl. alle
onderdelen - niet alleen in tekening op papier, maar ook om de filosofie erachter en
hoe de architect dat vertaald heeft in structuren (lanen, paden, vijverpartijen, muren,
trappen) en ruimtelijke opbouw etc. Een vergelijking in het terrein behoort hierop te
volgen;
trede 3: historia plantarum. Op deze trede aangekomen, willen wij weten welke
toegepaste plantensoorten (bomen, heesters, vaste planten etc.) karakteristiek voor
een bepaalde tijd, zijn toegepast en in welke karakteristieke vormgeving deze
plantensoorten dienden te worden geplant. Dit theoretisch onderzoek dient uiteraard
direct te worden gekoppeld aan een praktisch terreinonderzoek.
Wanneer nu deze drie treden van onderzoek ten behoeve van de waardestelling
van een tuin zijn gevolgd, kan het casco historico worden bepaald en een oordeel
over eventuele bescherming worden gegeven. Vervolgens kunnen de uitgangspunten
voor inrichting en beheer worden opgesteld. Deze laatste stap blijkt met name in de
onderhouds- en herstelpraktijk van essentieel belang te zijn.
De essentie van de Cascade-methode is dus de beantwoording van de drie
Cascade-vragen per trede, aangevuld met een aanvullende en vergelijkende
terreininventarisatie, gevolgd door een checklist met uitgangspunten voor inrichting
en beheer en eventueel door een advies over bescherming. De Cascademethode levert
geen complete landschapshistorische en / of tuinarchitectuurhistorische en / of
biohistorische beschrijving maar een resultaat van vergelijkend onderzoek op het
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gebied van deze vakgebieden. De waarde van een project wordt daardoor duidelijker
zichtbaar en levert sneller resultaat op voor de beleidsmaker.

Case-study: het ‘ideale’ Beeckestijn
Wanneer wij nu de Cascade-methode willen toepassen op Beeckestijn5. om de waarde
van Beeckestijn vast te stellen in verband met opinievorming, beleid en beheer, zullen
wij eerst zoals boven aangeduid de drie Cascade-treden moeten afgaan om vervolgens
het casco historico te bepalen.

trede 1: genius loci et temporis, de karakteristieke kenmerken van plaats en
tijd
In 1648, aan het einde van de tachtigjarige oorlog, kocht de latere burgemeester van
Amsterdam Nicolaas Corver Beeckestijn als zomerverblijf. Het huis was in die tijd
waarschijnlijk niet meer dan een boerderij met een heerschapskamer, gelegen op de
overgang tussen kalkloos duinzand en kleigronden afgezet door het Wijkermeer, in
het gebied, dat bekend stond als ‘Holland op zijn smalst’. Het huis was gebouwd in
de nabijheid van de Alenbeek, die uitstroomde in het Wijkermeer. Het bood toentertijd
ruim uitzicht over het Wijkermeer en was in enkele uren bereikbaar vanuit
Amsterdam. Het was een tijd waarin de natuur werd ontdekt. Botanische
systeemtuinen, de eerste landbouwbedrijven in de Noord-Hollandse polders (vgl.villa
rustica) en hofstedes even buiten de grote steden (vgl. villa suburbana) deden hun
intrede. Zo was Beeckestijn gelegen temidden van een reeks van buitenplaatsen
(Akerendam, Scheibeek, Watervliet, Velserbeek, Beeckestijn, Beekvliet, 't Huis te
Spijk), langs de westoever van het Wijkermeer.
In 1659 werd de plaats tot 12 morgen land uitgebreid door de nieuwe eigenaar
Goycke Elbers, opgevolgd door zijn schoondochter, die tot 1687 op Beeckestijn bleef
wonen. Hierna werd neef mr Jan Trip, later ook
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burgemeester van Amsterdam, eigenaar. Uit zijn begintijd is een kaart bekend,
namelijk de Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kennemerland etc. van 1689.
Hierop is te zien dat de tuin achter het huis zich uitstrekt langs een hoofdas loodrecht
op het midden van het huis en evenwijdig aan de Alenbeek (tot aan de eerste dwarslaan
op de kaart van Michael). De middentuin is dan in vier gelijke vakken verdeeld en
omgeven door boomgaarden. Het blijkt dat de ligging en de oriëntatie van het huis
Beeckestijn zijn bepaald door a) de nabijheid van het Wijkermeer, en b) de loop van
de Alenbeek, die in het Wijkermeer uitstroomt. De hoofdas is noordoostzuidwest
geprojecteerd, evenwijdig aan de Alenbeek. De ligging van het huis moet vrij winderig
geweest zijn. De achterzijde van het huis ligt op het zuidwesten (westenwind en
regen), terwijl de voorzijde vrij open op het wijde Wijkermeer lag gericht (gure
oostenwinden).
In 1716 werd Beeckestijn verkocht aan Jan Trip's oudste zoon en naamgenoot Jan
Trip jr. Hij was gehuwd met de schatrijke Petronella Wilhelmina van Hoorn, dochter
van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië Jan van Hoorn. Het terrein
werd waarschijnlijk in zijn tijd uitgebreid en aan het eind met terrassen (een wal)
omgeven, zodat de totale oppervlakte ongeveer de huidige geometrische tuin omvatte.
In de tijd van Jan Trip jr. was men niet langer geboeid door de nieuw ontdekte natuur,
maar men probeerde de natuur te begrijpen en te beheersen. De natuur naar zijn eigen
ideeën inrichten, dát was in die dagen een uitdaging. Zo ook voor Jan Trip jr. Tussen
1717 en 1721 liet hij de plaats aanmerkelijk veranderen.6. We mogen aannemen dat
de basisstructuren van het geometrische patroon op de kaart van Michael en de
verhoudingen die hieraan ten grondslag liggen uit Trips tijd dateren, dus uit de tijd
van Rationalisme en Verlichting, waarin de regels van logica en wiskunde een
belangrijke rol speelden. Jan Trip jr. stierf in 1721. Zijn weduwe huwde in 1723 met
de bewindhebber van de West-Indische Compagnie Lubbert Adolf Torck van
Rosendael, die ook de tuinindeling van Beeckestijn zeker niet ongemoeid heeft
gelaten.
In 1742 verkochten de erven van Jan Trip jr. Beeckestijn aan de internationaal
georiënteerde Jacob Boreel, secretaris en schepen van Amsterdam en later raad en
advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit in Amsterdam. In 1759 werd hij naar Engeland
gezonden als ‘Minister van Staat’. In 1760 en 1761 was hij buitengewoon ambassadeur
van de Republiek aan het hof van de Engelse koning George III. Onder zijn bewind
is Beeckestijn bijna twee maal vergroot (in 1755). Hij heeft bovendien de door Jan
Trip jr. aangebrachte geometrische lay-out van de tuinen ondergeschikt
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2 Lustplaats van den wel Ed. Gestr. Heer Mr. lacob Boreel Jansz. / gemeeten, geteekend en in dese
stand gebragt door den Architekt, J.G. Michael, 1772. en in koper gegraveert, door C. Philips Jacobsz.
Amsterdam, 1772. Coll. BLUW. Met rastertekening van C.S. Oldenburger-Ebbers.

gemaakt aan de in zijn tijd opkomende gevoels- en schoonheidsbeleving van de
natuur. Hierdoor ontstond het eerste landschapspark van Nederland, ‘gemeeten
geteekend en in deze stand gebragt, door den Architekt, J.G. Michael. 1772’ (afb.
2).
In de tweede helft van de 19de eeuw en in de 20ste
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eeuw is niets essentieels aan tuinen en park veranderd. Tuin en park werden
langzaamaan steeds meer als nutsgronden bewerkt en beplant. Later raakten zij in
ernstig verval, waardoor vooral de kleinschaligheid en de details zowel wat betreft
structuren als wat betreft de beplantingen zijn verdwenen. Minder financiële
draagkracht, verhuur aan derden, mogelijk ook de nieuwe natuurfilosofie van de
natuurbescherming en Wereldoorlog II zijn hier waarschijnlijk debet aan.
Resumerend kunnen we stellen dat de buitenplaats Beeckestijn is aangelegd langs
de westoever van het Wijkermeer, met de hoofdas van aanleg evenwijdig aan de
Alenbeek en met een uitzicht aan de voorzijde gericht op dit meer. De ligging van
Beeckestijn is niet uniek. Ook de nog bestaande buitenplaatsen Akerendam,
Scheibeek, Velserbeek en Waterland werden vanwege de goede en snelle
bereikbaarheid met Amsterdam, hier gesticht.

trede 2: canon auctoris, de karakteristieke kenmerken van het werk van de
tuinarchitect per periode.
De Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kennemerland 1689 (herdruk 1720) laat
een indeling zien van de plaats van Beeckestijn zoals wij die ook kennen van vele
andere eenvoudige buitenplaatsen in Nederland. Achter het huis zijn vier rechthoekige
moestuinen gelegen, verdeeld door een padenkruis in vier gelijke delen. Aan beide
zijden van deze moestuinen lagen enige onregelmatig gevormde terreinen met
boomgaarden beplant. Deze situatie zal hebben geduurd tot ca. 1716. Toen werd het
terrein vergroot tot en met de dwarswal.
Op de kaart van Het Zegenpralent Kennemerlant (1728-1732) ziet men dat de
oppervlakte van de tuinen ongeveer is verdubbeld; het centrale bassin uit 1719 is op
deze kaart ingetekend; de boomgaardvakken eromheen zijn zowel door een padenkruis
(op Hollandse wijze) als ook diagonaalgewijs (op Franse wijze) verdeeld. Dit is een
kenmerkende tuinindeling voor moestuinen en boomgaarden in die tijd. Enige
structuren van het padenkruis en van gedeelten van de twee diagonalen zijn op de
kaart van Michael nog terug te vinden. De verschillende tuindelen zijn volgens
klassieke verhoudingen bepaald, alhoewel dat niet nauwkeurig getekend is op de
kleinschalige genoemde kaart. Wij kunnen echter aannemen dat het bassin getekend
op de kaart in Het Zegenpralent Kennemerlant hetzelfde is als op de kaart van Michael
en dat de geometrische indeling op de kaart van Michael in grote lijnen al dateert uit
de tijd van Jan Trip jr. Deze situatie zal ongeveer tot 1742 hebben geduurd, tot Jacob
Boreel Beeckestijn kocht. Het is zeer waarschijnlijk dat hij vanaf die tijd de tuin
heeft verfraaid tot een reeks van strakke geometrische deeltuinen en de Alenbeek
heeft omgelegd naar de westgrens van het terrein.
De kaart van Michael (1772) vertoont bij nadere beschouwing vele geheimen vele levensbeschouwelijke momenten zou men ook kunnen zeggen - uit de
overgangsperiode tussen Verlichting en Romantiek.7. De gezichtsas van het huis tot
aan de colonnade (wij zouden dit bouwwerk eerder een tempel of triomfboog noemen)
aan het einde van deze as vormt na 1755 de essentie van de nieuwe vergrote
parkaanleg. Hierdoor worden de deeltuinen in de geometrische aanleg orderlijk aan
elkaar gekoppeld en krijgt de landschappelijke aanleg zijn ruggengraat. Het lijkt of
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er slechts één laan door het park loopt - de deeltuinen zijn afgesloten door hoge hagen
- en wel die naar de tempel, mogelijk hier gebruikt als symbool voor (de toegang
tot) de hemel (het huis der goden) of - meer passend in de filosofie van de Verlichting
- als symbool voor het huis der mensheid.
Geometrische tuin van Michael. Twee omgrenzende lanen (gevormd door meer
rijen iepen) vormen samen met de wal en de laan achter het huis de omtrek van een
vierkante regelmatige aanleg. De middellijnen van dit vierkant vormen een lanenkruis
dwars door het middenbassin uit 1719 (toen zonder fontein). Vervolgens trekken de
beide diagonale lanen in de achterste bosketten de aandacht. Zij komen op het snijpunt
van het terras en de middenas in een rechte hoek bijeen. De wandelaar wordt door
deze lanen als het ware vanzelf geleid naar het culminatiepunt van zichten, zowel in
de oude regelmatige tuin - met zijn orderlijke lanen -, als in de landschapstuin - met
zijn elementen van ‘picturesque’, ‘sublime’ en ‘beautiful’. De constructie van deze
loodrecht op elkaar staande diagonale lanen (n.b. de rechte hoek of winkelhaak is
het attribuut van Meetkunde) heeft tot gevolg gehad dat de achterste bosketten in
vier driehoeken werden verdeeld. Resten van oudere diagonale lanen uit de
periode-Trip hadden ook nog eens een aantal driehoekige boomgaarden en moestuinen
veroorzaakt. Totaal is sprake van negen (3 × 3) driehoekige deeltuinen, wat zeer
uitzonderlijk genoemd mag worden, vergeleken met andere tuinen uit die tijd. Had
de vorm van de driehoek een speciale betekenis voor Boreel? Men zou kunnen denken
aan het Christelijke symbool van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest of
meer in de filosofie van de Verlichting, aan de drie-eenheid van lichaam, geest en
ziel.
De constructie van de definitieve geometrische tuin is ontstaan vanuit het centrum
van de waterkom uit 1719. Deze vormt het midden van een oorspronkelijk vierkante
aanleg, waarbij de afstand tussen de gras-
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kom achter het huis en het midden van de waterkom acht maal de modulus meet,
ervan uitgaande dat de modulus of basismaat werd gevormd door de diepte van het
huis. De ‘ideale’ harmonische en muzikale verhoudingen van Alberti en Pythagoras,
1:1 (de prime); 1:2 (het octaaf); en 1:3 (de duodecime) en indirect 2:3 (de kwint) en
3:4 (de kwart), zijn binnen dit vierkant toegepast voor de bepaling van de maten van
de deeltuinen. Harmonische muzikale intervallen vormden in de Renaissance een
weerspiegeling van de hemellichamen en van de kosmische harmonie op aarde. Door
deze verhoudingen toe te passen, werd een architectonisch ontwerp tot kunst verheven.
Ook in de periode van de Verlichting werkte men graag met wiskundige
uitgangspunten (getallen en verhoudingen) om aan te geven dat de mens heer en
meester was over de natuur. Het gebruik van getallensymboliek was daarbij een
bijkomend verschijnsel.
De noordelijke helft van deze vierkante tuin werd verdeeld in vier rechthoekige
deeltuinen en de zuidelijke helft in twee vierkante (inclusief de wal) deeltuinen. De
diagonale lanen in de zuidelijke deeltuinen zijn geconstrueerd als zijden van een
‘ingeschreven’ gekanteld vierkant binnen de oorspronkelijke eerste vierkante aanleg.
Zij zijn noordzuid en oost-west gericht en bieden zodoende een beschermende werking
tegen de zeewind en regen. Door deze constructie werd ook de meetkundige
verhouding 1:√2 van Alberti en Vitruvius zichtbaar gemaakt.
Andere tuindelen, die qua vorm karakteristiek zijn voor deze tijd, zijn graslopers
rondom de deeltuinen en langs de as middendoor het korenveld (vergelijk ook
Velserbeek) en de rangschikking van deeltuinen in achter elkaar geplaatste kabinetten.
Deze zijn deels ingevuld met slingerbossen (zoals het doolhofachtige eikenbos, met
paden die grotendeels door passer en liniaal zijn gevormd) en wildbossen of ‘Engelse
bossen’ (beplant met bloemdragend ‘Engels hout’), en
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3 en 4 menagerie en bloemperk; details uit bovenstaande kaart van J.G. Michael.

voor een ander deel met geometrisch gevormde moestuinen en boomgaarden. Het
eikenlabyrint en de slingerende wandelingen in genoemde bosketten werden door
‘verlichte geesten’ zeker beschouwd als levensbeschouwelijke momenten ter
verheffing van de geest. Cirkelvormen spelen ook een belangrijke rol op Beeckestijn:
in de menagerie en het bloemperk, in het eiken-dwaalbos, in het achterste slingerbos
en tweemaal in het landschappelijke deel. Deze vorm is beslist karakteristiek te
noemen voor de tuinarchitect Michael. Men kan zich afvragen of met deze vorm
speciale aandacht wordt gevraagd voor de idealen van de opdrachtgever of de
architect. De cirkel is een bekend symbool voor het vrouwelijke, maar ook voor
hemel en harmonie.
Als twee pendanten achter het huis (op de pleasureground zouden de Engelsen
zeggen), liggen de menagerie en het bloemperk (afb. 3 en 4), in een soort bosketten
en omgeven door in verband geplante vruchtbomen. De vorm en de ligging van deze
kleine deeltuinen zijn net niet identiek en net niet symmetrisch. Wel is er in beide
gevallen sprake van een cirkelvorm en een vierkante vorm, hoogstwaarschijnlijk ook
weer symbolisch gebruikt voor resp. hemel en aarde. In het geval van de bloementuin
zijn beide vormen als eenheid in elkaar geschoven zodat men ook zou kunnen denken
aan de hemel op aarde of het paradijs.8. Door de gelijk geschakelde ligging van
menagerie en bloemperk wordt eigenlijk duidelijk gemaakt dat de eigenaar evenveel
in dieren als in planten geïnteresseerd is. Uit het feit dat beide bosketten zo dicht bij
het huis liggen, kunnen we opmaken dat men er vanuit het huis van wilde genieten.
Kunnen we hier spreken van een botanische en zoölogische tuin in het klein en staat
de beheersing,
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de beschouwing en de kennis van de natuur - populair tijdens de Verlichting - hier
op de voorgrond? Gezien het feit dat in beide geen verwarming was aangelegd
(mogelijk was er wel een stookkas in de noordelijke zijtuin), zullen de mogelijkheden
tot het opbouwen van een grote collectie toch vrij gering geweest zijn, zodat wij deze
tuinen ten eerste als een bescheiden collectie, maar bovenal als vermaaks- en
kleurelement (for pleasure) kunnen opvatten. Deze bosketten zijn dan ook als een
typisch verschijnsel van de Verlichting (verzamelen) én van de opkomende romantiek
te beschouwen. De menagerie9. bestaat uit een kleinschalige cirkelvormige aanleg mogelijk door een soort kooi van gaas afgedekt - en een vierkante hoenderhof met
vrije uitloop vanuit een hoenderhok. Het bloemperk is eveneens cirkelvormig10. met
vier kabinetjes in de hoeken. Heesters en hagen kaderen deze cirkel in een vierkant
in. De vorm van het 19-bladig bloemperk doet denken aan het rozenperk van Ashridge
(in de vorm van bloembladen) (afb. 5) van H. Repton in zijn boek Fragments on the
theory and practise of landscape gardening, 1816 (een latere uitgave van Observations
on the theory and practise of landscape gardening uit 1803). Dit is echter 17-bladig.11.
Het getal 19 kan ook tegelijkertijd een symbolische betekenis hebben. Het is
opgebouwd uit 12 plus 7; oftewel 3×4 plus 3+4; de getallen 3,4, en 7 zijn oude
symbolen voor respectievelijk de Christelijke drieëenheid, de vier elementen en het
heilige getal 7 (o.a. de zeven gaven van de Heilige Geest). Het is zeer wel mogelijk
dat de getallensymoliek

5 Gezicht in rozenperk, uit: Fragments on the theory and practise of landscape gardening / H. Repton.
London, 1816.

bij Boreel bepalend is geweest voor de mathematische verdeling van dit bloemperk.
Het wordt steeds duidelijker dat Boreel streefde naar schoonheid en volmaaktheid
in velerlei vormen: harmonie, symbolen, getallen. De geometrische tuin van
Beeckestijn openbaart deze vormen in filosofische wandelingen tot bezinning,
verkwikking en verheffing van de geest (weg naar de tempel; ideale harmonische
verhoudingen als basis van het tuinontwerp; driehoekige tuinen, symbolisch voor de
drie-eenheid; een labyrint en slingerbossen als symbool voor de zoektocht door het
leven; cirkels en vierkanten als symbolen voor harmonie, hemel, aarde en paradijs;
getallensymboliek).
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Landschappelijke tuin van Michael. Het landschappelijke deel op de kaart van
Michael - aangelegd tussen 1755 en 1772 - toont ook karakteristieke kenmerken. De
totale lengte van wal tot colonnade is even lang als die van de geometrische tuin. De
omgrenzende lanen zijn beplant met eiken en iepen. Een hermitage, waarvan
aanduidingen zijn teruggevonden, is ongeveer ter hoogte van de plaats waar de beek
de middenas kruist, te zien. Twee korenvelden - wij kunnen hier denken aan een
wisselbouw van rogge, tarwe en gerst, gemengd met akkeronkruiden - gedeeltelijk
omzoomd door de Alenbeek zijn waarschijnlijk een verwijzing naar de Elyzeese
velden en de rivier Oceanus als symbool voor het paradijs en het land der
onsterfelijken;12. ze nemen een zeer groot deel van de aanleg in beslag. Beide worden
zij door kleurrijke en / of afwisselende wandelingen omge-
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6 Topografische Kaart van Nederland 1:25.000, detail van no.328. Verkend 1892; ged. herzien 1903;
herdrukt 1908. Hierop is aangegeven de buitenplaats ‘Boekenstein’.

ven. Langs vijver en beek en om het kleine korenveld is ‘Engels [bloeiend] Hout’
aangeplant, doorsneden door kronkelige paden. Hakhout is aangeplant langs het
eiken-slingerpad tussen korenveld en buitengebied en in het uiterst westelijke bosket.
Hier is midden in het bosket een eikenrond als harmonische onderbreking van een
wandeling te vinden. Het pad langs vijver en beek en het pad langs het eikenrond
leiden beide naar de colonnade of tempel achter in het park. Dit gebouwtje en de
neogotische kapel en de kluizenaarshut in dit gebied zorgen enerzijds voor een
schilderachtige aankleding en verwijzen tevens naar de oudheid en de Middeleeuwen.
De bloemdragende heesters zorgen ervoor dat de wandelaar ‘aards’ kan genieten van
bloemvormen, kleur en geur. Momenten van bezinning in dit deel van het park zijn
het zicht vanaf het terras naar de tempel, het zicht over de korenvelden (met in
gedachte het paradijs), het zien van de kluizenaarshut en de neogotische kapel (ter
overpeinzing en inkeer), de wandeling op het eikenrond (symbolisch voor een
harmonisch leven en tegelijkertijd de verblijfplaats van de goden) en tenslotte het
aanschouwen en betreden van het tempelfront. Hier kan men alle momenten van
bezinning en verkwikking nogmaals beleven en gelouterd de tempel binnengaan of
regelrecht langs de afwisselend beplante middenlaan naar de aardse wereld terugkeren.
Concluderend komen we tot de voorlopige hypothese dat Boreel13. op Beeckestijn
een filosofische wandeling heeft gecreëerd, die begon achter het huis met een bezoek
aan menagerie en bloembosket en via enige omzwervingen door labyrint en
slingerbossen (als dwaaltocht door het leven) en vervolgens langs de kluizenaarshut,
de kapel en het eikenrond (ter overpijnzing en inkeer) ons leidt naar het Elysium (als
de lieflijke vlakte der onsterfelijken; het einddoel van de zoektocht) en de tempelpoort
(heiligdom van de goden of van de gehele mensheid). Michael heeft deze ideeën van
Boreel op zijn eigen karakteristieke wijze vorm gegeven. Uit eerder vergelijkend
onderzoek naar de toegepaste vormprincipes van Michael blijkt namelijk dat de
karakteristieke kenmerken van zijn werk zijn: het aanleggen van rechte lanen,
gecombineerd met slingerende paden; het handhaven van het oude assenstelsel en
delen van moestuinen en boomgaarden; het aanleggen van afwisselende wandelingen
langs bloemdragende heesters; open velden en door slingerbossen en wildbossen;
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en tenslotte door het aanbrengen van neo-classicistische en neogotische architectuur.
Waarschijnlijk is Boreel of Michael geïnspireerd geraakt door de aanleg op Stowe,
waar ook Elyzeese velden, wandelingen in randbosketten en een Corinthische boog
als sluitstuk, deel uitmaakten van de aanleg. De toepassing van een groot en een
kleiner korenveld binnen de omgrenzing van de tuin en een 19-bladig bloemperk en
een menagerie, in de periode tussen 1745-1772, zijn voor Michaels werk en überhaupt
voor Nederland absoluut uniek te noemen.14.
Op de kadaster kaart van 1818 en de topografische kaarten uit de tweede helft
van de 19-de eeuw (afb. 6)
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is het middendeel van het grote korenveld, dat zo te zien hooiland of grasland is
geworden, veranderd in een stuk hakhoutbos (met twee vijvers) evenals het meest
westelijke bosket. De twee driehoekige bosketten achter het eiken-dwaalbos zijn
verdwenen en veranderd in weiland. De menagerie blijkt ook gewijzigd: we zien
hier in het midden een rond bassin (voor watervogels?) met daarnaast de later
gebouwde neo-classicistische oranjerie (ontwerp J.D. Zocher jr.?). Het labyrint-bosket
is als hakhoutbos gehandhaafd. Het bloembosket is ca. 1850 ook verdwenen. De
moestuinen en boomgaarden in dit deel van de tuin zijn waarschijnlijk eerst tot één
complex nutstuinen (ook bollenkwekerij) en later in bos veranderd. We kunnen
constateren dat de aanleg van Michael vanaf ca.1800 flink aan verandering (en
verruiging) onderhevig is geweest. Hoewel de 18de eeuwse structuren van lanen,
paden en waterpartijen behouden zijn gebleven en het concept van aanleg in de vorm
van de kaart van Michael ons bekend is, zijn karakteristieke kenmerken van een 19de
eeuws landschapspark nauwelijks te bespeuren.
Na de tweede Wereldoorlog heeft de gemeente Velsen het herstel van huis en
tuinen van Beeckestijn ter hand genomen. De historische laanstructuren werden
hersteld, de historische vakkenindeling werd in grote lijnen teruggebracht en de
zijtuinen werden gerenoveerd tot een moderne rozentuin en kruidentuin, met een
knipoog naar de barok.

trede 3: historia plantarum, de karakteristieke kenmerken van het toegepaste
plantensortiment, per tuinarchitect per periode
In het algemeen is weinig over het historisch plantensortiment van Beeckestijn
bekend, aangezien er behalve de situatiekaart van Michael, een schetskaart van
Leonard Springer en moderne ontwerpen ten behoeve van restauratieplannen, geen
historische gegevens en zeker geen beplantingsplannen voor handen zijn. Genoemde
kaarten uit de tijd van vader en zoon Jan Trip geven alleen aan dat er vruchtbomen,
hakhout en bomen rondom het huis waren aangeplant.
De kaart van Michael is gelukkig iets gedetailleerder: de lanen in de geometrische
tuin waren in zijn tijd beplant met linden (later deels vervangen door beuken), behalve
de laan achter de menagerie en de bloementuin die met beuken was beplant. De
geometrische aanleg was omgeven door dubbele iepenlanen (later vervangen door
eiken). Het achterste landschappelijke gedeelte werd omgeven door eikenlanen
behalve de noordelijke grenslaan die helemaal met iepen was beplant (later vervangen
door eik). De zichtlaan vóór de colonnade had een heel bijzonder aanzien. Deze ligt
langs de beek en kijkt uit over het Elysium en is gericht op de toegang tot het rijk
der goden. Het was een gemengde laan van coniferen en loofbomen. Het
eikendwaalbos, evenals het uiterst westelijke bosket met eikenrond en de twee
driehoekige bosketten ten westen van de waterkom, waren beplant met eikenhakhout.
De noorderlijke diagonale laan gericht op de hoofdas werd later (ca. 1910) beplant
met Amerikaanse eik. Het hakhout is op de kaart van Michael te onderscheiden van
hoog opgaande bomen, omdat het getekend is als zittend hout zonder stam. Het
bloemdragend houtgewas wordt door Michael aangegeven in twee driehoekige
slingerbossen en in het driehoekige Engelse bos achter de waterkom en langs de
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wandelingen rond de korenvelden. Deze bosketten met bloemdragend houtgewas
zijn zeer karakteristiek in Nederlandse landschapstuinen in de periode van ca. 1770
tot ca. 1800. Omdat de mode uit Engeland was komen overwaaien, noemde men ze
ook wel Engelse bossen of wildbossen (bij Philip Miller) of Chinese of Engelse
lustbosjes of hermitagiën. Tegelijkertijd sprak men van Engelse bloemperken,
parterres anglois(es) of parterres etrangeres, als men het had over bloemperken die
op een losse natuurlijke wijze met bloemen en bloeiende struiken waren beplant.
Voor Engelse bossen en Engelse bloemperken behoort men dus bijzondere uitheemse
(etrangeres, arbres d'Amerique) kleurrijke en bloemrijke hout- en heestergewassen
uit te zoeken. De keuze in die tijd was vrij groot, zoals uit kwekerscatalogi valt op
te maken. Voorbeelden zijn verschillende soorten Azalea, Rododendron, Cistus,
Cytisus, Hibiscus, Hydrangea, Jasminum, Rosa, Spiraea, Syringa etc.
De meest exclusieve planten waren de tropische boompjes, die Boreels neef
Gouverneur-Generaal Baron Gustaaf Willem van Imhoff15. had gestuurd, namelijk
‘Quini, mangus en doerioen’, resp. Mangifera odorata (kuini), Mangifera indica
(mango) en Durio zibethinus (durian) (afb. 7). Voor de vruchtzetting van deze bomen
is in ons land een stookkas noodzakelijk. Waarschijnlijk stond deze in de moestuin
benoorden het huis.
Over de soorten (species) van bloemdragende heesters en andere houtgewassen
tasten we nog grotendeels in het duister. Namen van toegepaste soorten uit de tweede
helft van de 18de eeuw zijn echter wel te achterhalen in kwekerscatalogi en
handboeken uit die tijd. De meest geschikte zijn die van Jacobus Gans uit Hillegom
uit 1779 en 1780, over boomen, heesters en plantagiegewassen, te gebruiken voor
laanen, Engelsche Bosschen en Bloemperken.16. De meest geschikte handboeken,
waarin ook lijsten van planten worden gegeven voor allees, bosketten en wildbossen,
zijn het Groot en Algemeen Kruidkun-
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7 Durio zibethinus of durian, uit: Het Amboinsch Kruidboek / G.E. Rumphius. Amsterdam, 1741-1750.
Plaat XXIX.

dig, hoveniers, en bloemisten woordenboek...van Philip Miller uit 1745 en
Dendrologia of Beschrijving van plantagiegewassen van J.H. Knoop uit 1763.
Catalogi voor vaste planten zijn er niet. Alleen kennen we catalogi voor bollen (van
G. Voorhelm en G. Schneevoogt, tussen 1769 en 1798) en catalogi voor bomen,
heesters, bollen en planten van a) W. Hazen (Leiden, 1754 en ca. 1770) en b) Z.
Brakel (Utrecht, 1793-1796). De vaste planten waren in de tijd van het opkomend
landschapspark absoluut niet populair en dat spreekt uit de afwezigheid van
gespecialiseerde catalogi in die tijd. Beter kunnen we ons over het plantgebruik
oriënteren in het genoemde handboek van Philip Miller en in De beknopte
Huishoudelijke Hovenier; deel 2: bloemgewassen, van J.H. Knoop uit 1760.
Hiermee komen we tot de conclusie dat Engelse bossen en Engelse bloemperken,
beplant met bloemdragende heesters of Engels Hout, zeer karakteristiek voor
Beeckestijn waren en misschien hier wel voor de eerste keer in Nederland door
Michael werden toegepast. Deze bossen en bloemperken zijn thans zo goed als geheel
verdwenen in Nederland, zodat het aanbevelingswaardig is de weinige resten op
Beeckestijn zo nauwkeurig mogelijk te herstellen.
In de 19de en 20ste eeuw zijn - zoals al eerder aangegeven - linden en iepen
vervangen door eiken, waardoor het bomenskelet een heel ander beeld heeft gekregen.
Voorlopig zullen wij de bestaande boombeplanting zeker moeten handhaven, daar
ook voor het groenbeheer het grondbeginsel uit 1918 geldt: ‘Behouden gaat vóór
vernieuwen’.
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Casco historico Beeckestijn
De buitenplaats Beeckestijn is in aanvang gesticht als boerderij met heerschapskamer,
in het gebied bekend als ‘Holland op zijn smalst’, gelegen op de overgang tussen
kalkloos duinzand en kleigronden afgezet door het Wijkermeer. De ligging en
oriëntatie van het huis zijn bepaald door de nabijheid van het Wijkermeer en de
stroomrichting van de Alenbeek, die in het Wijkermeer uitmondt. De hoofdas is
noordoost-zuidwest gericht. In 1689 liggen achter het huis vier rechthoekige
moestuinen. Vanaf 1716 is in opdracht van Jan Trip jr. veel aan huis en tuinen
verfraaid. Omstreeks 1720 kregen de tuinen ongeveer de grootte van de huidige
geometrische vierkante aanleg - met moestuinen en boomgaard- door een padenkruis
en diagonaalsgewijs verdeeld en ingesloten door iepenlanen en een terras (wal).
In de tijd van Jacob Boreel (1742-1778) beleeft de plaats haar bloeiperiode; de
oppervlakte wordt bijna twee maal zo groot (vgl. de grootte op de kaart van Michael)
en - voorzover wij nu weten - tot eerste landschapspark van Nederland omgevormd.
In de 19de en 20ste eeuw zijn veel details, zowel 18de eeuwse structuren als
beplantingen weliswaar verdwenen, maar de oorspronkelijke hoofdstructuur is
behouden gebleven.
Park en tuinen van Boreel vertoonden in de tweede helft van de 18de eeuw vele
levensbeschouwelijke momenten, karakteristiek voor de overgangsperiode tussen
Verlichting en Romantiek.
De geometrische tuin (incl. de terrassen) is vierkant van omtrek. Daarbinnen liggen
rechthoekige deeltuinen, die weer onderverdeeld zijn in o.a. negen driehoekige tuinen,
een totaal uniek verschijnsel in de tuinarchitectuur. De verdeling van het vierkant
kwam volgens de ‘ideale’ verhoudingen van Alberti en Pythagoras (1:1; 1:2; 1:3)
tot stand. De deeltuinen liggen geordend achter elkaar langs een deel van de zichtas,
zoals de menagerie en het bloemperk, het eiken-dwaalbos en een complex nutstuinen
èn langs de twee brede diagonale lanen met twee slingerbos-
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8 Purperrode Loeri of O.I. Papegaai, uit: A. Vosmaer: ‘Regnum Animale’, 1769.

sen, een wildbos en twee hakhoutbossen. Graslopers en cirkelpaden zijn bovendien
karakteristieke vormen in de geometrische aanleg. De menagerie en het 19-bladig
bloemperk (cirkels en rechthoeken) zijn als unieke kleine collecties èn vermaak
selementen te beschouwen. Bloemdragend houtgewas in bosketten is zeer typisch
voor die tijd.
De landschappelijke aanleg in het zuidelijk gedeelte van het park vertoonde zeker
in de 18de eeuw typerende parkelementen: een neogotische kapel; een hermitage;
een colonnade of tempel; twee korenvelden gedeeltelijk omzoomd door de Alenbeek;
afwisselende wandelingen langs bloemdragende heesters en een eikenrond in
hakhoutbos. Karakteristieke kenmerken voor Michaels werk zijn op Beeckestijn,
vergeleken met zijn andere scheppingen, buitengewoon goed bewaard gebleven. We
noemen de rechte formele lanen, gecombineerd met slingerende paden; voormalige
formele structuren, zoals het assenstelsel en de ruimten van de moestuinen achter de
bouwhuizen; overblijfselen van afwisselende wandelingen met bloemdragend
houtgewas. De neogotische architectuur is eveneens bewaard gebleven, terwijl andere
(neo-classicistische) architectuur is verdwenen.
Op topografische kaarten uit de 19de en 20ste eeuw zijn vele kleinschalige details
niet meer traceerbaar. De menagerie heeft vóór 1818 een ronde waterkom gekregen
en in het bosket van de menagerie is een oranjerie gebouwd. Karakteristieke
kenmerken van een 19-de eeuws landschapspark zijn niet te herkennen. Na WO II
zijn de 18de eeuwse laanstructuren grotendeels hersteld en ook zijn er een
geometrische bloementuin en kruidentuin ingericht achter de beide bouwhuizen.
Over de originele beplanting is weinig bekend. In de 18de eeuw waren er linden-,
beuken-, iepen-, en eikenlanen; in de 20ste eeuw bestaat het grootste deel van het
bomenbestand uit eik. De zichtlaan vóór de colonnade verdient bijzondere aandacht,
omdat deze in de tijd van Boreel afwisselend met coniferen en loofbomen was beplant.
De slingerbossen, het wildbos en de wandelingen langs het terras en tussen de
korenvelden door, waren voornamelijk met bloemdragende heesters (Engels hout)
beplant. Vaste planten werden nauwelijks toegepast in 18de eeuwse landschapsparken.
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Het bloemperk, waarschijnlijk beplant als Engels bloemperk met lage bloemheesters,
bollen en vaste planten, is dan ook beslist uniek.
Slotconclusie: Beeckestijn, het eerste landschapspark van Nederland is de creatie
van een erudiete opdrachtgever en een vakkundig tuinarchitect. De geest van beiden
is in de planvorming (tussen 1742 en 1772) van Beeckestijn herkenbaar.

Richtlijnen voor behoud en beheer
Normaliter wordt er bij het volgen van de Cascademethode, na het opstellen van het
casco historico en een vergelijkend onderzoek in het veld, een checklist gemaakt ten
behoeve van de uit te voeren beheers- en / of restauratiemaatregelen. Deze zijn echter
door de gemeente Velsen al vastgesteld, zodat we ons hier tot de belangrijkste
hoofdlijnen ten aanzien van beheer willen beperken.
Het is duidelijk dat de 19de en 20ste eeuw voor Beeckestijn weinig spectaculairs
hebben opgeleverd. Boreel heeft Beeckestijn daarentegen een heel bijzonder aanzien
meegegeven, geïnspireerd op zijn persoonlijke overtuiging. Hij bracht Beeckestijn
voorspoed en geluk.
Zoals Michael de ideeën van Boreel in het veld wist te vertalen, zo zullen ook wij
nu de richtlijnen voor behoud en beheer op zijn ideeën moeten baseren. En of zijn
filosofie nu een christelijke, een hindoeïstische of een humanistisch grondslag heeft
gehad, duidelijk is dat Boreel het leven als een zoektocht heeft beschouwd, met als
uiteindelijk doel, het bereiken van een hoger ideaal.
De gemeente Velsen heeft besloten de tuinen van Boreel (periode 1742-1796) te
restaureren. De bloeitijd van Beeckestijn zal dus weer herleven. Vragen die in dit
verband in de nabije toekomst dienen te
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worden beantwoord, zijn tijdens het symposium ‘Werken aan Arcadië’ voorgelegd
aan verschillende workshops.17. De vragen betreffen a) restauratie in algemene zin;
b) architectuur: herbouw colonnade, kluizenaarshut en oranjerie; c) hoofdstructuren
in het park: het assenstelsel met hoofdas, zijassen en diagonale assen (incl. de laan
voor de colonnade en de omgeving rond het middenbassin); d) details betreffende
eventuele heraanleg: voorplein, menagerie, eikendwaalbos, moestuinen en zijtuinen,
slingerbossen en wildbos. Nu we de betekenis van Beeckestijns ontwerp beter hebben
leren kennen, zijn deze vragen doeltreffender op te lossen en kunnen richtlijnen en
prioriteiten meer verantwoord worden opgesteld. Zoals is aangetoond heeft Boreel
de geometrische tuin en het landschapspark tot één geheel gevormd, door alle
deeltuinen als metafoor te gebruiken voor de zoektocht en de inspanningen in het
leven, met momenten van afzondering en inkeer, tenslotte eindigend in het paradijs.
Daarom is het aan te bevelen als eerste de symbolen voor hemel en paradijs (colonnade
en korenvelden en de toegangslaan voor de colonnade) te herstellen, gevolgd door
de dwaalwegen door het leven (eikendwaalbos, twee slingerbossen, wildernis,
eikenhakhoutbos met eikenrond, randbosketten) en tenslotte de plaatsen voor
afzondering en inkeer (kapel en hermitage). De ‘ideale’ verhoudingen van Alberti
en Pythagoras, de negen driehoeken en het assenstelsel zullen bij zorgvuldig herstel
van de bovenstaande onderdelen vanzelf worden gewaarborgd. Bovendien verdient
de heraanleg van de menagerie zeker aanbeveling, als publiekstrekker en pendant
van de reeds gereconstrueerde bloementuin. Voor dit onderdeel zal een nieuw plan
in de geest van Michael moeten worden gemaakt, in verband met de veranderingen
die in de loop der tijd hier hebben plaats gevonden. Het herstel van de karakteristieke
graslopers en van het voorplein zijn niet al te ingrijpende zaken, waarover men later
beslissingen kan nemen. Op de kaart van Michael wordt geen oranjerie genoemd.
Later tot 1957 heeft een oranjerie in de menagerie gestaan. Wil men nu weer een
oranjerie herbouwen, dan is plaatsing in de moestuin ten noorden van het
middenbassin te overwegen, op de plaats van de vroegere broeibakken langs de
noordzijde van die tuin. De vijf moestuinvakken kunnen dan als uitstalplaatsen
(parterres d'orangerie) in dezelfde vorm worden gehandhaafd. De zijtuinen achter
de bouwhuizen kunnen voorlopig als herinneringen aan de restauratie-gedachten
anno 1975 in stand blijven, maar men kan ze ook in dienst stellen van het toekomstige
Tuinmuseum Beeckestijn, als proeftuinen in velerlei vormen.
De toekomst van Beeckestijn, ligt in handen van goede verantwoorde beslissingen
en een gewaarborgd onderhoud. Als hieraan is voldaan, kunnen we de laan naar de
colonnade betreden, misschien wel beplant met linden en zilverspar, op zoek naar
óns gemeenschappelijk hoger ideaal, ‘Beeckestijn for ever’.
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Zie verder het notenapparaat.

Eindnoten:
1. Deze methode werd in 1997 en 1998 toegepast als waardestelling voor het park van Château
Neercanne/Maastricht; Vondelpark/Amsterdam; Het Valkhof/Nijmegen; Sonsbeek/Arnhem;
Kasteeltuin Staverden/Staverden; Frederikspark/Haarlem.
2. Zie: De bescherming van historische buitenplaatsen: een verslag van de werkzaamheden van
de Commissie Buitenplaatsen 1978-1995 / Mr G.W. van Herwaarden. Groen 1 (januari) 1996,
p. 35-40.
3. Zie ook: Het gewichtloze gewogen: cultuurhistorische betekenis van landgoederen geëvalueerd
met behulp van multicriteria analyse / L.H. Albers. Delft, 1987.
4. De term casco historico is ontleend aan de gelijknamige aanduiding voor een historische stadsof dorpskern in Spanje. In dit verband wil ik hier ook wijzen op het feit dat in het vakgebied
Ruimtelijke Planvorming de termen cascolandschap en cascoplanning worden gebruikt, voor
het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding van intensieve, flexibiliteit vereisende functies
en meer extensieve, stabiliteit vereisende functies. Zie: Kerkstra, K.P. Vrijlandt en J. Gorter:
Cascolandschap en cascoplanning: visies en mogelijkheden...Wageningen, WLG, 1989.
5. Zie ook: Beheersplan Schoonenberg, Hoogergeest, Beeckestijn/Sector Groen, Reiniging en
Milieu (van de gemeente Velsen), Afdeling Groenvoorziening, in samenwerking met dr. L.H.
Albers/Albers Adviezen. IJmuiden, 1994. Dit beheersplan is door de gemeente Velzen
goedgekeurd en reeds in uitvoering. Het is niet de bedoeling dat deze case-study hierop reageert.
Het voorbeeld Beeckestijn is gekozen omdat in 1998 het symposium ‘Werken aan Arcadië’ op
Beeckestijn plaatsvond en in verband hiermee workshops en een lezing over Beeckestijn werden
georganiseerd. Indien de uitkomsten van deze case-study anders uitvallen dan uitspraken in het
beheersplan, kan-zo men dat wenselijk acht-een heroverweging op details plaatsvinden.
6. De gevel werd in Lodewijk XIV-stijl veranderd en versierd met de naam Beeckestijn, met het
alliantiewapen Trip-Van Hoorn en een klok. Ook de ingangspartij werd aangepast met
speelhuizen, stucwerk en putti, toegeschreven aan de beeldhouwer Ignatius van Logteren. De
waterkom dateert uit 1719 en is versierd met tuinvazen en putti.
7. Sommige auteurs over Beeckestijn spreken van een tuinaanleg tussen barok en landschapsstijl;
anderen preciseren dit en noemen het een overgangsstijl tussen régence en rococo.
8. Omdat menagerie en bloemparterre vlak achter het huis liggen, zullen ze zeker iets te maken
hebben met de liefde van de eigenaar en zijn echtgenote voor de natuur. Uit correspondentie
(zie briefwisseling.../H. van Malsen, in Bijdragen en mededelingen van het Historisch
Genootschap, 1929, p. 321-426) tussen Boreel en zijn neef Gustaaf Willem van Imhoff,
Gouverneur Generaal van Nederlands Indië blijkt dat Boreel enkele malen vruchten, bollen en
exotische dieren van Van Imhoff ten geschenke kreeg. Waarschijnlijk heeft Van Imhoff Boreel
op het idee gebracht een menagerie aan te leggen, daar dit in Ned. Indië op buitenplaatsen een
geliefd onderdeel in een siertuin was.
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Van Imhoff stuurde hem Javaanse groenen papegaaien (voor Hindoe's de god van de liefde),
Javaanse bergduiven of grote tortels (symbool van de liefde), ‘kroonvogels’ (waarschijnlijk
kroonduiven) en een slingeraap (voor Hindoe's symbool van trouw; waarschijnlijk een gibbon,
want echte slingerapen komen niet voor in Indonesia) en verder boompjes (tropische
vruchtbomen: mango, kuini en durian), bollen van een ‘rood-geel gekleurde Indiase tulp’ (of
wilde ui of Ajuin of Bawang oetang of ontjang; mogelijk hier bedoeld de gele bloemen van
Allium porrum of prei). Veel dieren en planten stierven al onderweg naar Nederland, maar Van
Imhoff liet ze steeds weer vervangen. Zelf liet hij naar eigen ontwerp, vanaf 1745 zijn huis
Buitenzorg bouwen met bijbehorende geometrische tuinen (het begin van de latere 's Lands
Plantentuin). Het is dus niet verwonderlijk dat hij juist in die tijd zijn neef van tropische dieren
en planten voorzag. De relatie tussen de twee neven schijnt zeer goed geweest te zijn. Uit brieven
blijkt ook dat de ‘Zaterdagse Krans’ op Beeckestijn een sociale happening was, en dat Van
Imhoff die erg miste.
Een onbekende tekening van Buitenzorg door Johannes Rach uit 1772, geeft een indruk van
het complex met bijhorende tuinen, geïnspireerd op Blenheim Palace, naar men zegt. Een artikel
hierover is door mij in voorbereiding.
Onder het woord menagerie staat te lezen in het Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, Zedenkundigen Konst-Woordenboek van N. Chomel (Leyden, 1778), ‘de naam van een gebouw of plaats,
waarin veelerlei soort van uitheemsche dieren en gevogelte word onderhouden. Hierin worden
afzonderlijke hokken, hetzij van ijzer- of koperdraad, ofwel van sterker tralie-werk, naar den
aart der bijzondere Dieren vereischt. In 't midden behoort een vijver te zijn voor de
watervogelen...Het voegt aan weinig anderen van Vorsten, om menagerien te hebben’. Dit
laatste betekent dus wel dat het bijzonder was dat Beeckestijn een menagerie had. Waarschijnlijk
is de waterkom later na 1772 gemaakt, want op de kadasterkaart van 1818 is wel een ronde
waterkom te onderscheiden.
In de boeken van S. Switzer: Ichnographia rustica (London, 1718; 1741) en Batty Langley of
Twickenham: New principles of gardening, or the laying out and planting parterres, groves,
wildernesses, labyrinths, avenues, parks. (London, 1728; 1739), zijn aanzetten tot cirkelvormige
bloementuinen te bespeuren, maar een prototype voor het Beeckestijn-bloemperk vindt men er
niet.
Volgens de berekeningen van Bureau Copijn Utrecht, zijn de 19 bloembladen terug te voeren
op de maat pi, de verhouding tussen de omtrek en doorsnede van een cirkel (19:6=ca. 3,14).
Via de schaalverdeling op de kaart, aangegeven in Rhijnlandse roeden en voeten, blijkt de
doorsnede van de binnencirkel 18 voet te zijn, zodat de omtrek pi × 18=57 voet bedraagt. Deze
57 voet is te verdelen in 19 bloembladen van elk drie voet. Het park is dus duidelijk mathematisch
rationeel verdeeld, passend in de filosofie van Verlichting en Rationalisme.
Bij Homerus verwijzen de Elyzeese velden naar het land van geluk; ze liggen aan het einde der
aarde, aan de oever van de rivier Oceanus. Ook valt in dit verband te denken aan het idee van
de ferme orneé. Stephen Switzer schrijft hierover in 1715: ‘By mixing the useful and profitable
parts of gard'ning with the pleasurable in the interior parts of my designs and paddocks, obscure
enclosures, etc. in the outward, my designs are therby vastly enlarg'd and both profit and pleasure
may be agreeably mix'd together’.
Een biografische studie naar de persoon van Jacob Boreel is in dit kader nog niet verricht. Voor
de bevestiging van de hier geponeerde hypothese, kan een dergelijke studie ons wellicht nader
inlichten over zijn levensbeschouwing en over zijn mens- en godsbeeld.
Zie verder over de stijl van Michael's werk: De tuinarchitectuur van Johann Georg Michael
(1738-1800) / C.S. Oldenburger-Ebbers. Bulletin KNOB 1991-3, p. 73-79.
Zie noot 8.
Zie voor een grotere sortering kwekwerscatalogi: Paradisus Batavus: Bibliografie van
plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden (1550-1839) / J. Kuylen, C.S. Oldenburger-Ebbers en D.O. Wijnands.
Wageningen, 1983.
Dit symposium vond plaats op 7 en 8 october 1998. De workshops waren opgezet met het doel
kennisoverdracht te bevorderen en opinievorming te ontwikkelen ten aanzien van vragen over
beheer en behoud van historische buitenplaatsen. De antwoorden op gestelde vragen zijn bij
het schrijven van dit artikel nog niet bekend, maar zullen hopelijk in dezelfde richting duiden
als deze richtlijnen.
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Paul Vesters
Van buitenplaats tot binnenplaats?
Ruimtelijke ontwikkelingen en buitenplaatsen
Nederland staat aan de vooravond van een grote ruimtelijke transformatie.
De vraag dringt zich op hoe we in de nabije toekomst om zullen gaan met
ons rijke, afwisselende cultuurlandschap, waarvan buitenplaatsen en
landgoederen een markant onderdeel zijn. Overheid en particulier initiatief
zullen gezamenlijk een offensief moeten starten om de verscheidenheid
van het Nederlandse cultuurlandschap ook voor toekomstige generaties
te behouden.

Landschappelijke afwisseling
Ondanks het bescheiden grondgebied kent Nederland een grote verscheidenheid aan
landschapstypen. In de gangbare onderverdeling van het landschap worden maar
liefst elf typen landschap onderscheiden.1. ‘Woeste grond’ is er niet meer. Elke
vierkante meter Nederland heeft in mindere of meerdere mate de invloed van de
mens ondergaan. Zelfs woest uitziende natuur als op de Veluwe en en in de
Millingerwaard is bedacht door de mens en daarmee een stukje cultuur. Naast de
voor zo'n klein gebied enorme verscheidenheid aan landschapstypen, bestaat er ook
een grote afwisseling aan bijvoorbeeld nederzettingsvormen en boerderijtypen. Het
is deze grote afwisseling die het Nederlandse landschap zo interessant en aantrekkelijk
maakt.
Buitenplaatsen en landgoederen vormen een belangrijk onderdeel van het landschap.
Landgoederen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontginning en inrichting
van Nederland. Tot in onze eeuw is dit proces doorgegaan. De landgoederenreeks
De Groote Slink/De Bunthorst in de gemeente St. Anthonis in Noord-Brabant is daar
een goed voorbeeld van. Deze landgoederen zijn aan het begin van de 20ste eeuw
ontstaan door aankoop en ontginning van gronden, bouw van landhuizen en aanleg
van parken.2. Buitenplaatsen kennen vaak ook een begin dat bij ontginning ligt. Zo
zijn de buitenplaatsen van 's-Graveland ontstaan nadat ontginning en zandwinning
in het betreffende gebied had plaatsgevonden.3. Later zijn ze uitgegroeid tot lustoorden
van en voor rijke stedelingen. De relatie tussen de stad enerzijds en de buitenplaatsen
en landgoederen anderzijds was evident.4. De huidige relatie tussen stad en
buitenplaats/landgoed is echter minder duidelijk. Het merendeel van de buitenplaatsen
en landgoederen ligt nog steeds buiten de fysieke contouren van de stad, maar de
invloed van die stad is onmiskenbaar: woonwijken, bedrijventerreinen en
recreatieparken verschijnen aan de horizon, wegen en spoorwegen doorkruisen
landerijen. De reclamezuil van een hamburgerketen staat precies in een zichtas. In
een enkel geval ligt een buitenplaats als een relict uit het verleden midden in de stad.
Frankendael in de Amsterdamse Watergraafsmeer is daar een goed voorbeeld van.
Buitenplaatsen en landgoederen worden in het algemeen vanuit landschappelijk en
recreatief oogpunt hoog gewaardeerd. De recreant vindt hier rust, een hoge kwaliteit
aan flora en fauna en bovenal een omgeving met een historische lading. De
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economische functie mag echter ook niet worden onderschat. Veel buitenplaatsen
vormen de zetel van bedrijven en instellingen en honderden landgoederen zijn nog
steeds dynamische economische systemen waar vele mensen hun brood verdienen.
Al deze kwaliteiten worden breed onderkend. Het creëren van nieuwe landgoederen
is hier een rechtstreeks uitvloeisel van. Buitenplaatsen en landgoederen beschikken
over kwaliteiten waarvan bij de aanleg van nieuwe woonwijken dankbaar gebruik
wordt gemaakt. Zo zoeken de ontwerpers van de woonwijken Kernhem in Ede en
Leidsche Rijn bij Utrecht nadrukkelijk aansluiting bij de kwaliteit van respectievelijk
het landgoed Kernhem en kasteel De Haar.
Buitenplaatsen en landgoederen hebben enerzijds een eigen intrinsieke kwaliteit,
anderzijds zijn het overblijfselen van processen van verstedelijking, ontginning en
vormgeving en daarmee kenmerken van gebiedsgebonden landschapsontwikkeling.
Het is
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1 Historisch-ruimtelijke structuurkaart. Kaart Provincie Noord-Brabant.
Landgoederen, buitenplaatsen
Uitbreidingen na 1940
Bebouwing in 1940
Historisch locale weg
Dijken, kaden
Grens inundatiegebied
Vestingwerk
Provinciegrens

noodzakelijk deze kwaliteiten expliciet te benoemen en te waarderen. Er bestaat nu
bij plannenmakers een te grote onduidelijkheid over de cultuurhistorische kwaliteit
van het Nederlandse landschap. Vage noties en onwetendheid leiden tot verkwanseling
en teloorgang van kwaliteit en vervlakking van het landschap. De rijkelijk aanwezige
historische diepgang verwordt tot ééndimensionaliteit. Het gebrek aan
cultuurhistorische kennis, het gebrek aan kennis om het landschap te lezen geldt niet
alleen voor historischgeografisch zonderlinge fenomenen als daliegaten, dobben en
schurvelingen, maar geldt evenzeer voor de betekenis van buitenplaatsen en
landgoederen voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Nederland.5. Het is daarom van
het allergrootste belang dat op alle niveaus waarop ruimtelijke plannen worden
gemaakt, cultuurhistorische studies en waarderingen plaatsvinden.
Het initiatief tot het benoemen van de cultuurhistorische kwaliteit kan zowel bij
de overheid als bij de eigenaar liggen. De trots van zijn bezit in combinatie met
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allerlei ruimtelijk ontwikkelingen zal de eigenaar tot een gerichte offensieve actie
moeten doen overgaan. Het maakt dan niet uit of de eigenaar een
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2 Gespecificeerde cultuurhistorische waardenkaart. Kaart Provincie Noord-Brabant.
Historisch landschappelijke vlakken
Zeer hoog
Hoog
Redelijk hoog
Historisch landschappelijke lijnen
Zeer hoog
Hoog
Redelijk hoog
Terrein met hoge archeologische waarde
Verboden kring, zone 400 - 900 meter rond / bij vestingwerk
Historische groenstructuur
Zichtrelatie
Provinciegrens

particulier is of een beheerstichting. De actie zal zich niet alleen op plannenmakers
moeten richten maar zeer zeker ook op de publieke opinie. Cultuurhistorische waarden
die geen bekendheid en draagvlak genieten onder de bevolking, lijken bij voorbaat
kansloos. Waarden waarvoor de bevolking kan worden gemobiliseerd en voor op de
bres springt, halen het tegenover de sterkste ruimtelijke claim. Een extreem voorbeeld
is het weilandje bij de molen in Sloten in Amsterdam waar bebouwing door middel
van een stedelijk referendum werd afgewezen. De actievoerders waren er op
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bewonderenswaardige wijze in geslaagd de Amsterdammer ervan te overtuigen dat
een open weilandje verre te verkiezen is boven bebouwing.
Op basis van de inventarisaties en waarderingen zal de overheid beleid moeten
maken. Er zullen duidelijke uitspraken gedaan moeten worden over welke gebieden
absoluut behouden moeten blijven en welke gebieden, gezien de criteria, van mindere
importantie zijn om nagenoeg ongewijzigd aan een volgende generatie te worden
overgedragen. De cultuurhistorische sector (wetenschap, beleidsmakers, particulier
initiatief) zal zelf de waarderingscriteria
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moeten opstellen en zal zelf tot keuzen moeten komen. Zo niet dan zullen anderen
(plannenmakers e.d.) dit voor de sector doen.

Enkele ruimtelijke ontwikkelingen
Er bestaat een grote maatschappelijke vraag naar ruimte: ruimte voor economische
activiteiten, ruimte voor nieuwe woningen, ruimte voor infrastructuur en ruimte om
nieuwe natuur aan te leggen. Voor het gemak wordt deze vraag hier samengevat
onder de noemer stedelijke druk. Het mag duidelijk zijn dat die stedelijke druk ten
koste gaat van bestaand land, van het bestaande cultuurlandschap. Sommige functies,
bijvoorbeeld landbouw, leggen het af tegen andere zoals verkeer. Gezien de veelheid
aan plannen die her en der op tekentafels liggen, kan met recht worden gesproken
van een herinrichting, een transformatie van Nederland. De in 1997 gepresenteerde
Nieuwe Kaart van Nederland maakt dit op confronterende wijze duidelijk.6. De ‘Oude’
Kaart van Nederland, met daarop de vanuit cultuurhistorisch oogpunt belangrijkste
gebieden en structuren, ontbreekt helaas als vergelijkingsmateriaal.
Bij veel Nederlanders bestaat het gevoel dat het land wel erg vol aan het raken is.
Het wordt steeds moeilijker om ‘eruit’ te zijn. Zeker in de westelijke provincies is
het lastig om je helemaal te onttrekken aan de invloed van de stad. Snelwegen,
bedrijventerreinen, golfbanen en vliegtuigen bepalen in sterke mate het landelijk
gebied. Een grote projectontwikkelaar belooft in tv-reclamespotjes mensen die de
drukte willen ontvluchten, ruimte, ruimte en nog eens ruimte. De vraag is echter of
de lege ruimte (de zee, een veenweidelandschap) die in het spotje wordt getoond na
bouw van de zoveelste woonwijk nog wel zo leeg zal zijn. Hoe het ook zij, er lijkt
een toenemende spanning te ontstaan tussen stedelijke druk enerzijds en
maatschappelijke behoefte aan rust, natuur en ruimte anderzijds. Er lijkt ook een
spanning te bestaan tussen de stedelijke druk en de maatschappelijke behoefte aan
fraaie, rustgevende, afwisselende landschappen met een historische diepgang. Een
zondagochtendwandeling door de kastanjelanen van een landgoed heeft een heel
andere dimensie wanneer het stil is, dan wanneer op de achtergrond het verkeer raast
over een snelweg die in de winter ook nog eens te zien is.
De noodzaak van de mogelijkheid om van stilte, rust en schoonheid te genieten
wordt breed onderkend. Toch lijken de plekken waar die stilte, rust en schoonheid
nog bestaan, in toenemende mate aan de stedelijke druk ten prooi te vallen. Als puntje
bij paaltje komt, blijkt nieuw asfalt toch belangrijker dan bijvoorbeeld die
kastanjelanen op dat landgoed. Kennelijk is de maatschappij niet in voldoende mate
overtuigd van de bijdrage van buitenplaatsen en landgoederen aan de - om de
modieuze term maar te gebruiken - ruimtelijke kwaliteit en het welzijn van de mens.
Deze overtuiging zal op korte termijn echter wel moeten plaatsvinden, anders ziet
het er somber uit voor ons hooglijk gewaardeerd cultuurlandschap, gezien de
bouwstroom die in het verschiet ligt.

Bescherming en behoud
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Het beschermingsinstrument is in de monumentenzorg nog steeds een veel gebruikte
reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kent een groot deel van de
buitenplaatsen een bescherming volgens de Monumentenwet 1988 of, in een enkel
geval, volgens een gemeentelijke verordening. Vaak geldt dit ook voor de tuin of
het park. De begrenzing van het te beschermen tuingedeelte is niet altijd even
onomstreden. Dat blijkt duidelijk in het geval van het landgoed Beeckestein. Bij de
gebiedsaanwijzing bestaat verschil van mening of een aantal weilanden wel of niet
tot het te beschermen gedeelte behoort. Deze vraag is actueel omdat er plannen zijn
om op een van de weilanden een woningcomplex te bouwen.
Wanneer de weilanden tot het te beschermen gebied behoren, kan de nieuwbouw
wellicht worden afgewend. Voor de tuinen van kasteel Wolfrath is eveneens een
gebiedsaanwijzingsprocedure gestart. Tegelijkertijd bestaan er plannen om op
aanpalende terreinen een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. Een toekomstige
beschermde status van de tuinen lijkt deze uitbreiding niet te kunnen voorkomen.
De conclusie kan zijn dat een aantasting van gebouw en tuin/park bij
gebiedsbescherming nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt, maar dat de directe
omgeving hiermee nog niet is veilig gesteld. Voor de beleving en cultuurhistorische
waarde is de directe omgeving echter ook van groot belang. Ruimtelijke instrumenten
als het streekplan en vooral het bestemmingsplan bieden de mogelijkheid om door
middel van het functioneel bestemmen de directe omgeving te vrijwaren van
ongewenste ontwikkelingen. Tegelijkertijd dient binnen bestemmingsplannen een
zekere flexibiliteit te worden ingebouwd. Dit is vooral voor het economisch
functioneren van landgoederen van groot belang.
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3 De landgoederenzone ten noordoosten van Maastricht ligt ingeklemd tussen zware infrastructuur.
Het ruimtelijk beleid zal erop gericht zijn de landschappelijke en ecologische, kwaliteit te verhogen.
Foto Fotodienst Gemeente Maastricht.
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4 Geïntegreerde cultuurhistorische waardenkaart. Kaart Provincie Noord-Brabant.
Kerngebied
Overgangsgebied
Basisgebied
Provinciegrens

Een begrippenpaar dat recent veel aandacht krijgt, is behoud door ontwikkeling
en behoud binnen ontwikkeling. Met behoud door ontwikkeling wordt direct het
versterken van de cultuurhistorische kwaliteit nagestreefd. Bij behoud binnen
ontwikkeling wordt het cultuurhistorisch aspect betrokken bij bepaalde gewenste
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw. Als we deze begrippen of strategieën
op buitenplaatsen en landgoederen loslaten, dan kan bij behoud door ontwikkeling
het mogelijk maken van nieuwe functies op een landgoed worden verstaan. Het beleid
voor de gemeente Maastricht voor een landgoederenzone kan als voorbeeld dienen.7.
Ten noordoosten van de Limburgse hoofdstad ligt een kralensnoer van landgoederen
die zwaar te lijden heeft van doorsnijdingen van autowegen en spoorwegen en de
visuele nabijheid van bedrijventerreinen. Mede door nieuwe functies voor leegstaande
huizen is de achteruitgang van het gebied tot staan gekomen. De gemeente Maastricht
wil nu de landschappelijke en ecologische kwaliteit verhogen. Dit betekent onder
meer dat een recreatief netwerk ontwikkeld moet worden. Verdere aantasting van
het gebied door bijvoorbeeld doorsnijding van infrastructuur lijkt op gespannen voet
te staan met de kwaliteitsverhoging. Een voorbeeld van behoud binnen ontwikkeling
is
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5 Proceskaart Twickel. Kaart Hans Mosman.
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het Plan Kernhem in de gemeente Ede. Hier wordt een deel van het landgoed bestemd
voor woningbouw. Met het Plan Kernhem wordt getracht de landschappelijke en
ecologische kwaliteiten te behouden en te versterken. Over het algemeen lijken de
grootste kansen voor behoud van kwaliteiten te liggen bij woningbouw, recreatie en
natuurontwikkeling. Grootschalige infrastructurele werken lijken moeilijk in het
kleinschalige Nederlandse landschap in te passen.
Gezien de stroom aan plannen met ruimtelijke consequenties en de beperkte
inzetbaarheid van beschermingsinstrumenten, zal de nadruk de komende jaren vaak
liggen op behoud door dan wel behoud binnen ontwikkeling. De traditionele
monumentenzorg is sterk beschermingsgericht. De traditionele monumentenzorg is
ook sterk objectgericht. Er zal dus een omslag in het denken plaats moeten gaan
vinden. Monumentenzorgers zullen, meer dan in het verleden, de boze buitenwereld
op moeten gaan zoeken. Politici, projectontwikkelaars, planologen,
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn plotsklaps belangrijke doelgroepen
voor monumentenzorgers geworden. Zij immers maken en beslissen uiteindelijk over
ruimtelijke plannen en dienen daarom over de juiste cultuurhistorische informatie te
beschikken. En op de juiste wijze aangeleverd. Hier ligt een essentiële taak voor de
hoeders van het cultuurhistorisch erfgoed. Uiteraard moet het beschermingsinstrument
niet overboord worden gezet. Maar ook bij bescherming geldt dat een juiste
informatieverstrekking belangrijk bijdraagt tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Inventarisaties en waarderingen
De eerste handreikingen vanuit de cultuurhistorie naar de ruimtelijke ordenaars
vinden al plaats. Zo is de rijksoverheid het project Belvedere gestart. In dit project
werken de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en Landbouw Natuurbeheer en Visserij
eendrachtelijk samen met als doel een gezamenlijk en integraal rijksbeleid voor
cultuurhistorie en ruimtelijke ordening te ontwikkelen, de bewustwording te stimuleren
en het draagvlak te vergroten. De dreiging van een aanzienlijk geheugenverlies
vanwege het grootschalige en uniformerende karakter van veel ruimtelijke
ontwikkelingen in steden en het Nederlandse landschap vormt de aanleiding voor
het starten van het project. De verantwoordelijke bewindslieden verwoorden de
doelstelling als volgt: ‘Het project Belvedere zal moeten bijdragen aan een benadering
waarbij beter dan in het recente verleden, bij nieuwe ontwikkelingen aansluiting
wordt gezocht bij de bestaande cultuurhistorische kwaliteit en leefomgeving. Ze kan
zelfs een inspiratiebron daarvoor vormen. Cultuurhistorie vormt in deze benadering
niet een frustrerend, maar juist een dynamisch aspect van de leefomgeving. De
herkomstwaarde wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de toekomstwaarde.’8.
Een aantal provincies wilde de beleidsinitiatieven van het Rijk niet afwachten en
is zelf al begonnen met het maken van cultuurhistorische waarderingskaarten. Drenthe,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn hiermee inmiddels het verst
gevorderd. De doelstelling die de diverse provincies hebben met opstellen van de
cultuurhistorische waardenkaart (CHW-kaart) is min of meer gelijk. Hieronder zal
het Noord-Brabantse project als voorbeeld worden besproken. Het doel van het
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Noordbrabantse project de CHW-kaart is het ‘functioneel inzetten van de
Cultuurhistorische Waarderingskaart als een informatief signalerings- en
beïnvloedingsinstrument ten behoeve van de verschillende beleidssectoren bij
provincie, gemeenten, rijk en andere instanties, die zich met het vormgeven van de
fysieke ruimte bezighouden. (...) Kaart met toelichting kunnen dienst doen bij de
opstelling van ruimtelijke plannen (op het gebied van stedenbouw, recreatie, toerisme,
milieu, land- en tuinbouw en natuur- en landschapsontwikkeling). (De CHW-kaart)
vormt een basisdocument bij streekplanherziening en zal worden ingezet als formeel
toetsingskader binnen het provinciaal beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening
en cultuurbehoud.’9. Het provinciaal bestuur heeft inmiddels reeds aangegeven dat
het cultuurhistorische aspect bij integrale streekplanherziening bijzondere aandacht
zal krijgen. Nadrukkelijk is door de opstellers van de CHW-kaart gekozen voor een
leesbare en bruikbare vorm die sterk op de beleidsmatige toepassing is gericht. Het
kaartmateriaal bestaat uit een drietal kaarten, is digitaal beschikbaar en vormt samen
met een beknopte schriftelijke toelichting de CHW-kaart. De kern van de CHW-kaart
wordt gevormd door de historisch-ruimtelijke structuurkaart (1:25.000), de
gespecificeerde cultuurhistorische waardenkaart (1:25.000) en de geïntegreerde
cultuurhistorische waardenkaart (1:50.000). De historisch-ruimtelijke structuurkaart
biedt een inzicht in de landschappelijke opbouw, geeft de elementen aan waar een
cultuurhistorische waarde aan wordt toegekend en biedt tenslotte enig inzicht in de
landschappelijke dynamiek. Bij dit laatste gaat het vooral om functionele wijzigingen
van na 1945. Op deze kaart is bijvoorbeeld de landgoederenreeks Groote Slinkde
Bunthorst-Cleefswit-Stippelberg aangegeven (afb. 1). Voor deze landgoederen is
een procedure tot aanwijzing als rijksbeschermd monument gestart.
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Met de gespecificeerde en de geïntegreerde cultuurhistorische waardenkaarten wordt
een bepaald ‘gewicht’ aan objecten en structuren toegekend (afb. 2 en 4). Deze
waardetoekenning in drie gradaties kan worden gebruikt bij belangenafweging in
het kader van bijvoorbeeld de voorbereiding van een bestemmingsplan of een
streekplan. Waarderingscriteria op basis waarvan landgoederen en hun huizen zijn
beoordeeld zijn: cultuurhistorische waarden, historisch-ruimtelijke waarden,
situationele (vlakken, structuren en lijnen) waarden, gaafheid/herkenbaarheid en
zeldzaamheid. Op de geïntegreerde kaart wordt de landgoederenreeks als ‘top’
gekwalificeerd (afb. 4). Beleidsmatig impliceert dit dat de nadruk op behoud en
beheer van het cultuurhistorisch erfgoed zou moeten liggen. Hier gelden de
aanbevelingen die in de schriftelijke toelichting zijn opgenomen in het bijzonder.
Deze aanbevelingen luiden - in zoverre ze van toepassing zijn op de
landgoederenreeks- als volgt:
doordacht gebruik van het landschappelijk ‘frame’ van wegen, ontginningslijnen,
verkavelingsrichting, waterwegen en dijken/wallen;
respecteren van de plaatselijke samenhang tussen oude akkerbodems, beemden
en heidegebied; en tussen de krans van ontginningsnederzettingen en de jonge
ontginningen;
reparatie/versterking van de overgang van oude ontginningen naar jongere
ontginningen;
herkenbaar houden van de afzonderlijke landschappelijke eenheden en handhaving
van de karakteristieke afwisseling in open en meer gesloten delen van het
ontginningslandschap.
De CHW-kaart is niet alleen voor overheden en instanties die ‘papieren’ plannen
maken bedoeld. Nadrukkelijk zoeken de opstellers van de CHW-kaart ook de
ontwerpers op. Zij immers zullen in de praktijk vorm moeten geven aan de ruimtelijke
wensen van de maatschappij. Zij zullen daarom eveneens goed op de hoogte moeten
zijn van de cultuurhistorische lading van een gebied en zij zullen het eigene, de
‘genius loci’ van een bepaalde plek moeten kunnen vatten. De CHW-kaart als
communicatiemiddel en als bundeling van nu zeer verspreid aanwezige informatie
kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Aardig in dit kader is dat de landschapsarchitect
Eric Luiten het selectief herinterpreteren en opnieuw in roulatie brengen van
landschappelijke antecedenten bepleit. Hij stelt verder dat historisch-geografen en
landschapsarchitecten gezamenlijk naar die antecedenten zouden moeten zoeken en
gezamenlijk zouden moeten besluiten over de mate waarin ze een ruimtelijk ontwerp
kunnen inspireren.10. Wellicht nog aardiger is dat de planoloog Hans van der Cammen,
directeur Ruimtelijk Onderzoek en Planontwikkeling van de Rijksplanologische
Dienst, dit pleidooi onderschrijft en stelt dat we voor ontwerpmateriaal niet alleen
naar de toekomst zouden moeten kijken maar ook naar het verleden.11.

Twickel
In diverse gemeenten is ervaring opgedaan met Cultuurhistorische Verkenningen en
Cultuurhistorische Effectrapportages.12. Meestal is het de overheid die een dergelijke
verkenning of rapportage laat maken, echter ook anderen kunnen hiertoe overgaan.
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Een opmerkelijk initiatief van een eigenaar om het hoofd te bieden aan de vloed van
ruimtelijke plannen op of nabij het landgoed komt van de stichting Twickel. De
afgelopen tientallen jaren laten een sluipend proces zien van onteigening van gronden
van Twickel ten behoeve van nieuwe wegen en spoorwegen, stadsuitbreidingen en
waterstaatswerken. Een spraakmakend voorbeeld uit het verleden is de in de jaren
70 aangelegde rondweg tussen Stad Delden en Twickel (afb. 6). De directe
consequentie van de aanleg was de annexatie van een strook grondgebied van het
landgoed waardoor de parkstructuur is aangetast. Een ander opmerkelijk gevolg van
de aanleg van de weg is de verminderde kwel in de vijvers en in de grachten. Een
directe consequentie hiervan bleek aantasting van de funderingen te zijn. Een probleem
dat inmiddels is verholpen. Een dagelijks terugkerend gevolg is de geluidshinder van
de weg. Door de successievelijke afname aan areaal en toenemende versnippering
van het eigendom komt een van de doelstellingen van de stichting, behoud van de
eenheid, in het gedrang. Het beheer van het landgoed wordt ook steeds lastiger.
De traditionele benadering van ruimtelijke plannen was vooral reagerend. In de
toekomst lijkt dit niet meer voldoende te zijn. Een meer offensieve benadering met
de kwaliteiten van het landgoed als uitgangspunt, lijkt meer voor de hand te liggen.
Een van de instrumenten die men gaat inzetten is een zogenaamde proceskaart (afb.
5). Hierop zijn de belangrijkste aantastingen uit de laatste 150 jaar in kaart gebracht.
In één oogopslag wordt duidelijk welke dramatische veranderingen zich hebben
voorgedaan. Een bagatellisering van de problematiek is niet meer mogelijk. De
boodschap is: tot hier en niet verder. Naast de aantastingen uit het verleden staan
ook de belangrijkste bedreigingen in de nabije toekomst op de kaart. De proceskaart
zal als communicatiemiddel worden ingezet bij inspraakprocedures, hoorzittingen,
bilateraal onderhoud met overheden e.d. Daarnaast lijkt met de kaart ook de publieke
opinie gemobiliseerd te kunnen worden.
Het initiatief van de Stichting Twickel is uniek in
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6 Tussen het Huis Twickel en Stad Delden ligt, gedeeltelijk achter de bomen verscholen, de rondweg.
Deze weg heeft de parkstructuur aangetast en zorgt voor geluidoverlast. Foto Paul Paris.

deze vorm en verdient navolging. Het is van het grootste belang dat dit soort
initiatieven een brede bekendheid krijgt zodat het wiel niet keer op keer opnieuw
hoeft te worden uitgevonden. Instanties als de Stichting tot Behoud van Particuliere
Historische Buitenplaatsen, de Stichting Nationaal Contact Monumenten en de
Stichting Platform Landschap en Cultuurhistorie hebben een belangrijke taak bij de
verspreiding van deze informatie.

Tenslotte
Buitenplaatsen liggen, het zit in het woord ingebakken, buiten. Buiten de stad wel
te verstaan. Aangelegd om het stadsgewoel te ontvluchten, maar op dusdanige afstand
dat met de vervoermiddelen van de tijd, de plaats relatief snel te bereiken zou zijn.
De hedendaagse stedelijke ontwikkelingen lijken buitenplaatsen en landgoederen in
te kapselen in een stedelijk netwerk. Buitenplaatsen worden binnenplaatsen.
Ruimtelijkheid (zichtassen), openheid van aanpalend land en landelijke rust staan
onder sterke stedelijke druk. Hetzelfde geldt in iets andere vorm voor landgoederen.
Uiteraard is de mate van stedelijke druk sterk afhankelijk van de ligging: de Groningse
borgen hebben te maken met een andersoortige verstedelijking dan bijvoorbeeld het
Huis Linschoten in het Groene Hart.
Er bestaat een grote behoefte aan relevante en toegesneden cultuurhistorische
informatie bij plannenmakers, politici, maar ook bij het grote publiek. De latente
belangstelling is er zeker. De muur van onbekendheid moet alleen worden geslecht.
Hier ligt een belangrijke taak voor professionele en ambtelijke monumentenzorgers,
maar ook voor het zeer brede particuliere veld. Beide partijen hebben elkaar nodig
en beide partijen kunnen elkaars activiteiten versterken. Nu is het vaak nog zo dat
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overheid en particulier initiatief als kemphanen tegenover elkaar staan. Vermeende
tegenstrijdige belangen zijn hier debet aan.
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Het is de uitdaging om kleine verschillen aan de kant te zetten om grote resultaten
te bereiken: namelijk een afwisselend en aantrekkelijk Nederlands landschap met
daarin buitenplaatsen en landgoederen als parels in een ruimtelijke kroon.

Eindnoten:
1. Lössontginningen, kampontginningen, heideontginningen, rivierterrasontginningen, stroomrugen komgrondontginningen, duinen en duinontginningen, veenontginningen, oude zeekleipolders,
jonge zeekleipolders, droogmakerijen.
2. Omschrijving te beschermen gezicht St. Anthonis en Bakel, Oploo, De Groote Slink/Bunthorst,
Provincie Noord-Brabant, 1998.
3. S. Hendrikx, De ontginning van Nederland, 1998
4. Zie onder meer het artikel van Dominique Blom elders in dit Jaarboek.
5. Daliegaten zijn ontstaan door kleiwinning onder een veenpakket, dobben zijn drinkkuilen voor
het vee en schurvelingen zijn eigendomsscheidingen in het binnenduinrandgebied.
6. Op de Nieuwe Kaart van Nederland zijn alle zeker te realiseren plannen van een zekere omvang
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Dominique Blom
Buiten in het stadslandschap
‘Welk een moed om op zoo groote schaal bosch en park aan te leggen!’1.
Buiten wonen is populair en is dat al eeuwenlang. In de 17de eeuw leidde
dat tot de aanleg van een groot aantal buitenplaatsen rondom Amsterdam.
Hierdoor ontstonden prachtige nieuwe landschappen. Van deze buitens
zijn er nu nog maar weinig over. Er zijn echter kansen om dit oude concept
nieuw leven in te blazen en in te zetten voor de vorming van het
stadslandschap van de toekomst.
Veel stedelingen in de Randstad trekken er, wanneer ze maar kunnen, op uit om de
hectiek van de stad te ontvluchten. Sommigen hebben een volkstuin, maar wie het
zich kan veroorloven woont in een ruim buitenhuis met dito buitenruimte.
Ook in de 17de eeuw trokken rijke stedelingen er al op uit ‘...om sich in de
somerdagen te verlustigen, en den dagelyckschen last der sorgen en moeyelijckheden
te verlichten’.2. Langs de Vecht en de Amstel regen de buitenplaatsen zich aaneen
tot een monumentale groene ketting. De voorname buitenhuizen en theekoepels
keken uit over het water, de bewoners lieten zich voor de voorbijgangers op het water
van hun beste kant zien. Ieder creëerde zijn eigen paradijs op aarde. Waar een eeuw
daarvóór slechts uitgestrekt veenland te zien was, met akkerbouw en veeteelt,
slingerde eind 17de eeuw een groen lint door het verder lege land.
En er waren meer van dat soort gebieden rond Amsterdam. Zo werd de
droogmakerij de Diemermeer bijna geheel in beslag genomen door pleziertuinen.
Verder van de stad waren Kennemerland, 's-Graveland en de Beemster aantrekkelijke
gebieden waar de Amsterdamse rijken buiten woonden.
In die tijd zijn veel van onze huidige monumenten gebouwd: de buitenhuizen van
de gefortuneerde stedelingen uit de ‘Gouden Eeuw’. De gebieden waarin zij lagen
weerspiegelen de voorkeur van de 17de eeuwse stedeling voor bepaalde typen
landschap, met een fysieke en soms visuele relatie met de stad Amsterdam.

Buiten wonen
Het landschap rondom Amsterdam is sindsdien sterk veranderd. De stad heeft grote
delen van het omliggende land geannexeerd. De verschillende fasen in de ontwikkeling
van de stad illustreren het groeiende verlangen naar het ‘buiten wonen’. Buiten staat
hierbij voor ruimte en groen, een illusie van landelijkheid en natuurlijkheid zonder
de voordelen van de stad met zijn sociale en economische relaties daarvoor te moeten
opofferen. De ontwerpers van de stad hebben het ‘buiten’ de laatste 150 jaar op
verschillende manieren in hun plannen geïntegreerd.
De 19de eeuwse uitbreidingen brengen voor het eerst het buiten in de stad, in de
vorm van een geïdealiseerd en geromantiseerd landschap. Binnen de compacte
stratenstad liggen groene enclaves, de stadsparken.
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Begin 20ste eeuw creëert de stedenbouwer en architect Berlage stadsuitbreidingen
waarin monumentale lanen en kanalen de structuur bepalen. Groene, open ruimten
worden verweven in de stedenbouwkundige structuur en vervullen een beeldbepalende
rol. Van Eesteren gaat nog een stap verder door het buiten en het wonen verder te
integreren in de tuinstad. Na de oorlog wordt de aanwezigheid van groen in de wijk
gewoon. Er is veel vraag naar eengezinswoningen met voor- en achtertuin in ruime
buitenwijken. In de nieuwste uitbreiding van Amsterdam, Zeeburg, lijkt het of iedereen
buiten woont. In deze waterstad verbindt het water het huis met de horizon.
Het buiten wonen is deze eeuw veranderd van een voorrecht voor de rijke kooplieden
tot een recht voor iedereen. Met de nieuwe uitbreidingen wordt steeds meer landschap
‘geconsumeerd’. Door de voortschrijdende verstedelijking in het westen van
Nederland wordt de vraag naar hoogwaardige woonmilieus alleen maar groter.
De buitenruimte in de Randstad staat dan ook zwaar
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onder druk, waarbij het klassieke onderscheid tussen stad en land vervaagt. De
uitdaging voor ontwerpers is vorm te geven aan de nieuwe relatie tussen stad en land.
Als bron van inspiratie kan hierbij het 17de eeuwse buitenplaatsenlandschap dienen.
In de buitenplaatsen ging de stad zich letterlijk ‘te buiten’. Met de aaneenschakeling
van grote aantallen buitens werden landschappelijke structuren van formaat gecreëerd.
Zo werden met behulp van een stedelijke ontwikkeling nieuwe waardevolle
landschappen gemaakt.

Het buitenplaatsennetwerk rondom Amsterdam in de Gouden Eeuw
In de 17de eeuw is Amsterdam uitgegroeid van een eenvoudige damstad tot een voor
die tijd grote handelsstad. De middeleeuwse stadskern rondom de dam is uitgebreid
met de grachtengordels en de Jordaan. De stad heeft een harde grens: de vestingwerken
die in een halve cirkel om de stad liggen. Daarbuiten begint het veenlandschap dat
vanaf ca. 1050 in twee eeuwen tijd geheel in cultuur is gebracht.
Binnen de omwalling groeit de stadsbevolking steeds verder waardoor er geen
ruimte meer overblijft voor stadstuinen. Als in de loop van de 17de eeuw de
oorlogsdreiging minder wordt, gaan de stedelingen dan ook buiten de stad op zoek
naar ruimte. Aan de rand van de stad worden tuinen aangelegd en bedrijven gaan
zich daar vestigen. Zo ontstaat een overgangsgebied tussen stad en land en verdwijnt
de harde grens.
Met de groei van de welvaart wordt het bovendien voor steeds meer stadsbewoners
mogelijk grond buiten de stad te kopen. De minder bedeelden stellen zich tevreden
met een lapje grond aan de stadsrand of in de Diemermeer. Daar creëren ze het groen
dat ze in de stad missen. Eerst vooral om groente en fruit te kweken, maar al gauw
groeit het uit tot een siertuin, om te ontspannen en te recreëren.
De rijke handelaren zoeken vooral een profijtelijke beleggingsmogelijkheid, en
kopen grote oppervlakten agrarische grond verder buiten de stad. In de loop van de
17de eeuw gaan de landheren met hun familie de zomer doorbrengen op hun agrarisch
bezit, bouwen er een buitenhuis en leggen siertuinen aan. De nieuwe polders zijn
populaire vestigingsplaatsen, evenals de gronden langs Vecht en Amstel en de
zandgronden van Kennemerland en 's-Graveland.

Droogmakerij de Beemster
De rijke handelaren uit Amsterdam investeren vanaf eind 16de eeuw in de
droogmaking van meren, waardoor goede landbouwgrond ontstaat. Begin 17de eeuw
wordt de Beemster ingepolderd, het grootste droogmakingsproject van die eeuw.
Ook de inrichting van de polder is een hoogtepunt in deze periode, volgens een toen
als ideaal beschouwd vierkantenraster.
In deze zeer rationele omgeving vestigen de beleggers hun buitenplaatsen. Vooral
de zuidoosthoek van de polder is in trek, zo dicht mogelijk bij het eindpunt van de
trekvaart vanuit Amsterdam en bij het stadje Purmerend.
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Langs de oneindig lijkende lanen van het vierkantenraster liggen de buitens aan
de kop van een kavel. De buitenplaats met zijn tuinen neemt slechts een deel van de
landbouwkavel in beslag, en vormt zo een kleine, vierkante of rechthoekige tuinkavel
binnen de grotere polderkavel.
Het huis staat aan de wegkant, omgeven door sier- en nutstuinen. Een laan langs
het huis vormt meestal de toegang tot het buiten, en is tegelijk een zichtas naar het
weidse vlakke polderland.

Amstel en Vecht
In de vroege middeleeuwen stromen Amstel en Vecht door een veengebied. Dichtbij
de riviertjes groeit moerasbos en verder van de riviertjes liggen uitgestrekte
veenmoskussens. In de middeleeuwen (vanaf ca. 1050) wordt het gebied vanuit de
stroompjes ontgonnen en in gebruik genomen als akkerland. Parallelle
ontwateringssloten worden vanuit de waterloop dicht opeen gegraven waardoor lange
smalle kavels ontstaan.
In de Gouden Eeuw worden de buitenplaatsen vanuit Amsterdam langs de vaarroute
naar Utrecht aangelegd. Deze route voert over Amstel, Holendrecht, Angstel, Nieuwe
Wetering en Vecht tot in het centrum van Utrecht. De buitenplaatsen van de
Amsterdamse handelaren worden tot dicht bij Utrecht aangelegd, vooral langs Amstel
en Vecht.
De concentratie van buitenplaatsen langs de Vecht heeft waarschijnlijk te maken
met de ondergrond. De Vecht is een grotere rivier die tot zijn afdamming in de
Middeleeuwen water afvoert van de Rijn naar zee. Deze rivier heeft langs zijn oevers
grover sediment afgezet wat een stevigere en drogere bodem oplevert. Dit is een
goede ondergrond voor bouwland en geschikt voor de vestiging van een buiten.
Amstel, Holendrecht en Angstel zijn kleinere riviertjes die alleen een afvoerfunctie
hadden voor het omliggende veengebied en dus minder stevige oevers hebben. Dicht
bij de stad is de druk echter zo groot dat er toch veel buitenplaatsen langs de Amstel
gebouwd worden. Deze zijn echter kleiner van omvang dan die aan de Vecht.
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De buitenplaatsen vormen samen een slingerend lint in het verder open landschap.
Evenals in de Beemster beslaat de buitenplaats slechts een deel van de langgerekte
veenkavel. Ook hier vindt dus een verkleining van de landbouwkavel plaats.
De lengte van de kavel komt wel terug in de lange lanen die bij veel buitenplaatsen
vanuit de tuin in het open landschap doorlopen, soms kilometerslang. Zij doen dienst
als wandellaan en zichtas.

Kennemerland
In dit gebied tussen veen en jonge duinen zorgen strandwallen overdekt met jong
duinzand voor een stevige ondergrond: niet te droog en niet te nat. Het kent dan ook,
in tegenstelling tot het veengebied, een lange bewoningsgeschiedenis. Van nature is
het begroeid met bos, maar in de middeleeuwen werd bijna het gehele bosareaal
gekapt.
Tot in de Gouden Eeuw blijft het een open agrarisch landschap met een dicht
onregelmatig netwerk van wegen. Het IJ, tussen Amsterdam en Velsen, waaiert onder
invloed van wind, zeespiegelstijging en bodemdaling uit tot een langgerekt meer.
Bij Velsen loopt het IJ over in het Wijkermeer, dat tot aan het zandgebied is
uitgewaaid. Dit vormt een prachtig decor voor de vestiging van buitenplaatsen. Vanuit
het hoger gelegen zandgebied kijken de buitens uit over de uitgestrekte watervlakte
van het Wijkermeer. De buitens liggen in een halve cirkel om het meer, volgen de
boogvormige rand van het Wijkermeer op deze plaats. Gekanaliseerde beken loodrecht
op de rand van het meer voeren het water van de buitenplaatsen af.
Een eerste reeks buitenplaatsen ligt dicht bij het water aan de rand van het
zandgebied. Daarachter ligt nog een tweede reeks tegen de binnenduinrand aan, met
lange lanen gericht op het Wijkermeer, zo het weidse uitzicht inkaderend.
De tuinkavels van de buitenplaatsen zijn vaak onregelmatig van vorm, ingeklemd
in het historisch gegroeide netwerk van wegen.

's-Graveland
Net als Kennemerland ligt 's-Graveland aan de rand van een zandgebied: de stuwwal
de Utrechtse Heuvelrug. Begin 17de eeuw wordt hier een rechthoekig areaal
afgegraven om zand op te leveren voor de aanleg van de grachtengordel van
Amsterdam. Er ontstaat een geheel nieuw landschap, net als bij de droogmakerijen.
De afgegraven rechthoek wordt simpelweg opgedeeld in een aantal stroken.
Binnen deze stroken leggen de Amsterdamse kooplieden hun buitenplaatsen aan,
verspreid over het gebied. De individuele tuinkavel is rechthoekig, afgeleid van de
verkaveling van dit nieuw ingerichte gebied.
Vanaf deze locatie, met de stuwwal in de rug, hebben de buitens een prachtig
uitzicht op het uitgestrekte veengebied.
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Het landschap en de buitenplaats
In de ligging van de buitenplaatsen in het landschap rondom Amsterdam zijn een
aantal algemene principes te herkennen.

Verbinding met de stad
Vervoer vindt in de 17de eeuw hoofdzakelijk over water plaats, landwegen zijn het
grootste deel van het jaar onbegaanbaar. De buitenplaatsen liggen dan ook allemaal
aan of in de nabijheid van een waterweg. Amstel en Vecht maken deel uit van de
vaarroute naar Utrecht, de trekvaart Amsterdam - Haarlem maakt Kennemerland
permanent bereikbaar, naar de Beemster leidt de Slooter Trekvaart en naar
's-Graveland voert een trekvaart vanaf de Vecht. Aan het begin van de zomer reizen
de families uit de stad hierover naar hun buiten. De landheren houden via deze
waterwegen contact met de zaken in de stad, en alle levensbenodigdheden worden
erover aangevoerd.
Zo ligt er begin 18de eeuw een heel netwerk van buitenplaatsen rond Amsterdam,
met elkaar verbonden door waterwegen. De buitenplaatsen verankeren de stad in het
landschap. Zij zijn de voorposten van de stad, en verbinden de stad met de relatief
ver weg gelegen landschappen van Beemster, Kennemerland, Vecht en Utrechtse
Heuvelrug.

Relatie met het landschap
De buitenplaatsen voegen zich in de Gouden Eeuw volledig naar het landschap. Zij
zoeken de hogere en drogere plekken in het landschap op en volgen zo de ondergrond.
In een verder open landschap vallen de groene massa's op. De buitenplaatsen vormen
samen een patroon, een ruimtelijke structuur die, doordat deze geënt is op bestaande
natuurlijke en cultuurlijke patronen, de verschillende landschapstypen beter leesbaar
en herkenbaar maakt.
In 's-Graveland en Kennemerland nestelen de buitens zich aan de rand van het
zandgebied en accentueren zo de rand van het zandgebied: de overgang tussen zand
en veen. In het veengebied bevinden de buitenplaatsen zich op de rivieroevers van
Vecht en Amstel, en maken het kronkelende verloop van de veenstromen zichtbaar.
In deze gebieden volgen de
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3 Een historische buitenplaats. Foto ir Rob Aben.

buitenplaatsen de vormen van het natuurlandschap. In de Beemster begeleiden de
buitenplaatsen de lange lijnen die deel uit maken van het vierkantenraster in de polder.
Daardoor wordt de rationele inrichting van de polder verhevigd, en wordt de
beheersing van de mens in dit cultuurlandschap nog eens extra verduidelijkt.
Men legt de buitenplaatsen op de mooie plekken in het landschap aan. Een weids
uitzicht is daarbij belangrijk: over water, over het uitgestrekte veenlandschap of over
het vlakke polderland. Deze voorkeur reflecteert de landschapswaardering uit die
tijd waarin perspectief een belangrijke rol speelt. In de 17de eeuwse internationale
opvattingen over landschap en tuinkunst, waarin Frankrijk voorop loopt, komt dit
terug.
De vorm van de tuin is een bewerking van de kavelstructuur van het landschap,
afgeleid van de rechthoekige vorm van de landbouwkavel of van de omliggende
wegen. Vaak wordt maar een deel van de oorspronkelijke landbouwkavel in beslag
genomen door de tuin, er vindt een verkleining van de landbouwkavel plaats tot de
tuinkavel. De lengte van de kavel en de uitgestrektheid van het landschap worden
voelbaar gemaakt door de aanleg van lanen. Deze geconstrueerde zichtassen nemen
het landschap in de compositie van de tuin op en kaderen de horizon in.

Ontwikkeling van de buitenplaats
De vormgeving van de tuin van de buitenplaats geeft de opvattingen over de natuur
weer in de tijd van aanleg. De 17de eeuwse buitenplaatsen worden in de formele stijl
aangelegd.
In West-Nederland is in deze periode geen ongerepte natuur meer over. De barokke
tuinen met hun strakke, symmetrische opbouw en gesnoeide hagen en bomen worden
gezien als een Ode aan de Schepper. Ze verbeelden het mooiste dat de Schepper
heeft gecreëerd: de natuur. In de natuur is alles symmetrisch en hiërarchisch geordend.
Als voorbeeld nemen ontwerpers het menselijk lichaam. Zo gebruikt Constantijn
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Huygens de verhoudingen van het menselijk lichaam als uitgangspunt voor de
inrichting van zijn buitenplaats Hofwijck.
In de loop van de 18de eeuw maakt de formele stijl van tuinaanleg plaats voor de
landschapsstijl. Het ideaal van de formele tuin wordt vervangen door een arcadisch
natuurbeeld, gebaseerd op het Engelse cultuurlandschap: een heuvelachtig landschap
met glooiende velden waar koeien grazen, afgewisseld met bosjes en boomgroepen.
Het relatief reliëfrijke zandlandschap biedt hiertoe meer aanknopingspunten dan het
vlakke rationele polderlandschap. In het polderlandschap verdwijnen daardoor veel
buitens. Begin 19de eeuw verdwijnen, ook op de zandgronden, veel buitenplaatsen
als gevolg van de economische recessie.
In de 20ste eeuw verdwijnen nog meer buitenplaatsen ten gevolge van de
toenemende druk op de grond. Zij maken plaats voor woonwijken, agrarische
bestemmingen of infrastructuur. Er worden maar weinig nieuwe buitenplaatsen
aangelegd.
Van het uitgebreide buitenplaatsennetwerk uit de 17de en 18de eeuw zijn nog
slechts enkele fragmenten over. Deze liggen vooral op de zandgronden,
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enkele buitenplaatsen zijn nog te vinden langs Amstel en Vecht. In het
polderlandschap zijn de buitenplaatsen thans geheel verdwenen.

De verstedelijking van het landschap
Amsterdam is sinds de Gouden Eeuw enorm gegroeid, West-Nederland is
verstedelijkt. Van het klassieke onderscheid tussen stad en platteland is weinig meer
over. Na het vervagen van de stadsgrens in de 17de eeuw groeit in de 20ste eeuw
heel West-Nederland uit tot een overgangsgebied tussen stad en land. Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht vormen samen met kleinere steden, dorpen,
bedrijventerreinen, havens en Schiphol één stedelijk netwerk, verbonden door
snelwegen en spoorlijnen; een stadslandschap. Daar waar de 17de eeuwse koopman
nog gebruik maakte van de trekschuit om zich te ver-
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plaatsen is nu de Randstad ontsloten voor de automobiele stedeling. Met TGV en
Cityhopper is de actieradius van de hedendaagse zakenman vele malen groter dan
die van zijn 17de eeuwse collega. Internet maakt de hele wereld bereikbaar met een
klik op de muis.
Tegen die achtergrond zou men in theorie overal kunnen gaan wonen, in de praktijk
blijkt dat niet te gebeuren. De steden en dorpen in West-Nederland blijven groeien.
Wel vervaagt de relatie met de ondergrond, door de dominantie van het stedelijk
netwerk. Het door de eeuwen heen in nauwe samenhang met de ondergrond gegroeide
landschap wordt steeds minder herkenbaar. Veranderingen vinden zo snel plaats en
zijn vaak van een zo grote schaal dat de mens, vooral in de steden, van het historisch
gegroeide landschap dreigt te vervreemden.
De randstedeling blijft, net als de 17de eeuwer, behoefte hebben aan ruimte. Ruimte
om uiting te geven aan creativiteit, ruimte om ‘de natuur’ te vinden, ruimte om te
ontspannen. In de 20ste eeuw is de ruimte echter schaars. Voor de buitenruimte in
de Randstad geldt een restrictief beleid, waarin getracht wordt nieuwbouw in het
buitengebied te voorkomen. De gedachte hierachter is dat anders ook de overgebleven
groene ruimte van de Randstad, het ‘Groene Hart’, verstedelijkt.
De druk op het buitengebied wordt nog eens vergroot door de behoefte aan
recreatieruimte. In de Discussienota Nederland 2030 wordt een gebrek aan
recreatiemogelijkheden geconstateerd in de Randstad. Wat hiervan het gevolg kan
zijn wordt geïllustreerd door de situatie bij de Kromme Mijdrecht, een veenriviertje
ten zuiden van Amsterdam. Dit is een recreatief aantrekkelijk gebied waar het bouwen
van huizen door regelgeving aan banden is gelegd. De regels worden echter ontweken
door er semi-permanente bouwsels neer te zetten, een soort stacaravans. De ruimte
langs het water slibt langzaam dicht waardoor het contact met het achterliggende
landschap verdwijnt. Er zijn nauwelijks doorkijkjes meer naar het uitgestrekte
veenlandschap. Hierdoor is het gebied niet meer herkenbaar als veenlandschap.
Bovendien is het niet toegankelijk; ieder bakent het privé-terrein met coniferenhaag
of schutting af.

Buitenplaatsen in het stadslandschap van morgen
Het restrictieve beleid ten aanzien van bebouwing in het Groene Hart kan niet
succesvol genoemd worden. Ondanks dit beleid zijn met name de kleinere kernen
in het Groene Hart fors uitgebreid. Er wordt geen kwaliteit toegevoegd aan het
landschap, de kwaliteit neemt alleen maar af. De wens om buiten te wonen is groot
maar moeilijk realiseerbaar. Ook bedrijven zijn op zoek naar groene vestigingslokaties.
De ontwikkeling van buitenplaatsen in de 17de eeuw laat echter zien dat de wens
om buiten te wonen ook tot positieve resultaten kan leiden. Zou het niet ook nu
mogelijk zijn het particuliere initiatief aan te wenden op een manier die de kwaliteit
van het landschap verhoogt?
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Een aantal eenvoudige spelregels kan voldoende zijn om particulieren de
mogelijkheid te geven buiten te wonen in een eigen paradijs, en daarmee tevens te
investeren in het versterken van landschappelijke, ecologische en recreatieve
structuren. De overheid zou hierin een sturende rol kunnen spelen en heeft daartoe
al een aanzet gegeven.
In de Visie Stadslandschappen (1995), een discussienota van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), wordt gepleit voor het ontwikkelen van
nieuwe buitenplaatsen. Om hiervoor ideeën te generen is begin 1995 door de
ministeries van LNV en VROM de prijsvraag Nieuwe
Landgoederen3. uitgeschreven. Daarnaast is eind '96 door de beide ministeries
gestart met het experiment Nieuwe Buitenplaatsen, waarvan de resultaten eind dit
jaar worden verwacht. Hiermee wil de overheid onderzoeken of het concept van de
nieuwe buitenplaatsen haalbaar is en hoe het zich verhoudt ten opzichte van bestaand
beleid, regelgeving en instrumentarium.
Het terrein van de nieuwe buitenplaats kan 5 tot 15 hectare groot zijn. Belangrijk
is dat het grootste deel van dit terrein openbaar toegankelijk moet zijn, minimaal
80-90%. Zo kan met ‘privé’-investeringen (particulieren, projectontwikkelaars,
bedrijven) openbaar groen gerealiseerd worden. Verschillende regelingen van de
overheid kunnen bijdragen aan de aanleg, bijvoorbeeld de regeling stumulering
bosaanleg. Multifunctionele eenheden kunnen zo ontstaan die wonen, werken en
recreëren combineren.
De inzending Bos a Nova4. voor de prijsvraag Nieuwe Landgoederen illustreert hoe
zo'n nieuwe buitenplaats er uit kan zien. Deze inzending heeft als locatie voor het
(Randstad-)landgoed de Noord Bovenpolder bij Dordrecht gekozen. Deze uiterwaard
ligt aan de rivier de Merwede vlak bij het natuurgebied de Biesbosch.
Een belangrijk uitgangspunt bij dit ontwerp is dat voor de nieuwe buitenplaats,
net zoals dat voor de historische buitenplaatsen gold, het natuurbesef van
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5 Transformatie van de structuur van het veenlandschap door de inzet van nieuwe buitenplaatsen.
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de huidige tijd in de vormgeving wordt vertaald. In Bos a Nova stellen de inzenders
dat het natuurbeeld voor de nieuwe buitens er één kan zijn van de herschapen
‘ongerepte’ natuur; de wildernis. In het 21e eeuwse landgoed geen minutieus geknipte
gazons maar grote grazers. De zomerkade van de uiterwaard wordt doorgestoken en
de dynamiek van de rivier krijgt vrij spel. Een ruig natuurgebied met kreken,
wilgenstruwelen, elzenbroekbossen op de nattere en eikenbossen op de hogere delen
is het gevolg. ‘Temidden van deze wildernis liggen aan een lange terp (...) 15
landgoedwoningen. IJle constructies op palen zwevend boven het tijdloos spel van
land en water. Hier kan men als een eigentijdse Robinson Crusoë, pionieren temidden
van de natuur, met fax en modem binnen handbereik.’

Nieuwe buitens, nieuwe structuren
Een nieuwe buitenplaats als Bos a Nova kan als element een interessant object zijn,
de grootste potentie schuilt echter in een meeromvattende strategie. Wanneer op
meer plekken langs de rivier dergelijke landgoederen ontwikkeld worden, kan niet
alleen een

6b Impressie van het nieuwe buitenplaatsenlandschap.
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6a Mogelijke bouwstenen voor nieuwe buitenplaatsen.
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7 Een nieuwe buitenplaats. Foto ir Rob Aben.

ruimtelijke, maar ook een ecologische en recreatieve structuur van formaat ontstaan,
een nieuw buitenplaatsenlandschap.
Voor dit aspect van de nieuwe buitenplaatsen of landgoederen is tot op heden nog
weinig aandacht. Ten onrechte, want een aanpak gericht op de aanleg van een complex
van buitenplaatsen in aansluiting op het landschap kan een meerwaarde opleveren
voor dat landschap.
Als voorbeeld kan het gebied ten zuiden van Amsterdam dienen. Het netwerk van
veenriviertjes dat hier door het veenlandschap kronkelt is zeer typerend. Dit gebied
is in trek bij recreanten, wat resulteert in de problematiek zoals eerder beschreven
voor de Kromme Mijdrecht. Het landschap is op een aantal plaatsen nauwelijks meer
herkenbaar. In dit gebied zou het mogelijk gemaakt kunnen worden nieuwe
buitenplaatsen te vestigen. Worden de nieuwe buitenplaatsen gekoppeld aan het
waternetwerk, dan kan het landschap weer beter leesbaar en herkenbaar worden. De
loop van de riviertjes wordt dan gemarkeerd door de opeenvolging van nieuwe
buitens, zoals in de tekening geïllustreerd. De waterstructuur kan weer in het landschap
oplichten, in plaats van verstopt te zijn achter coniferenhagen.
Een oplossing als deze kan toegepast worden in meer gebieden in de Randstad
waar de herkenbaarheid van het landschap verdwijnt onder stedelijke ontwikkelingen.
Bestaande maar nauwelijks nog zichtbare structuren in het landschap kunnen
aangegrepen worden voor de aanleg van een aantal buitenplaatsen, gegroepeerd in
bijvoorbeeld ketens langs het water of langs andere lijnen in het landschap. Zo kan
een nieuw buitenplaatsennetwerk, net als zijn 17de eeuwse voorganger, aansluiten
bij de ondergrond en daardoor de identiteit en herkenbaarheid van verschillende
landschapstypen versterken, maar ook nieuwe landschappen creëren.
De nieuwe buitenplaatsen kunnen dienen als bouwstenen van een nieuwe
groen-rode bosstructuur in de Randstad. Door het groene karakter van de
buitenplaatsen is het aantrekkelijk om er te wonen, maar kan het ook een
representatieve omgeving zijn voor de vestiging van bepaalde bedrijven.
Wellicht kan zelfs het water herontdekt worden als verkeersader. Nu al zijn er
projecten gestart die de forens uit Velsen met draagvleugelboten naar Amsterdam
en terug vervoeren.
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Doordat de nieuwe buitens voor het overgrote deel openbaar toegankelijk zijn
wordt er een antwoord geboden op het gebrek aan recreatieruimte. Bovendien kan
een netwerk van buitenplaatsen ecologisch zeer waardevol zijn en misschien helpen
de gevoe-
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lige gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Randstad veilig te
stellen.
Zo kan het landschap vormgegeven worden met stedelijke elementen. Daarmee wordt
aan de relatie tussen stad en land een nieuwe dimensie gegeven. De nieuwe buitens
kunnen ruimte bieden aan wonen, werken en recreatie, in een aantrekkelijke setting.
Het belangrijkste is echter dat de realisatie van nieuwe buitenplaatsen binnen een
bepaalde structuur een meerwaarde kan opleveren voor een landschap, dat nu te vaak
het onderspit delft. Door de aanleg van nieuwe buitenplaatsen tot een nieuwe sterke
landschappelijke structuur kan het bestaande landschap aan helderheid en kwaliteit
winnen, en uitgroeien tot een boeiend stadslandschap.
Een nieuw buitenplaatsenlandschap - monument van morgen!

Literatuur
Bijhouwer, J.T.P., Nederlandse tuinen en buitenplaatsen. Heemschutserie, deel
8, Amsterdam, 1946.
Blerck, H. van (samenst.), Nieuwe Landgoederen, een besloten ideeënprijsvraag.
Den Haag, 1995.
Blok, D.P. et al. Algemene geschiedenis der Nederlanden; Deel 2:
Middeleeuwen. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1982.
Donkersloot-de Vrij, M., De Vechtstreek; oude kaarten en de geschiedenis van
het landschap. Weesp, Heureka, 1985.
Dukes-Greup, M.A., Vecht en Veste. Delft, Publikatieburo Bouwkunde, 1993.
Hendriksen, A., Watergraafsmeer; binnenzee, polder, lusthof, stadsdeel. 1998.
Heslinga, M.W. et al., Nederland in kaarten; verandering van stad en land in
vier eeuwen cartografie. Ede, Zomer & Keuning Boeken bv, 1985.
Luttervelt, R. van, De buitenplaatsen aan de Vecht. Lochem, Tijdstroom, 1948.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Visie Stadslandschappen,
deel 6: nieuwe buitenplaatsen in het stadslandschap. Den Haag, 1995.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Nederland
2030 - discussienota; verkenning ruimtelijke perspectieven. Den Haag, 1997.
Pons, L.J., De bodem van Noordholland. Wageningen, Stiboka, 1974.
Venetien, J. van, Klock, L.H., et al., Beeckestijn. Serie Nederlandse Kastelen,
deel 24, Nederlandse Kastelenstichting. Zutphen, Walburg Pers, 1992.
Wyck, H.W.M. van der, Den Nederlandse Buitenplaats; aspecten van
ontwikkeling, bescherming en herstel. Alphen aan de Rijn, Canaletto, 1983.

Eindnoten:

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

1. Bijhouwer.
2. Citaat uit: Toonneel der Vereenighde Nederlanden. uitg. J. Blaeu. In: Venetien, J. van, Klock,
L.H., et al. Beeckestijn. Deel 24 uit de serie Nederlandse Kastelen, Nederlandse Kastelenstichting.
Zutphen, Walburg Pers, 1992.
3. Van oudsher is er onderscheid tussen een buitenplaats en een landgoed. Een buitenplaats is over
het algemeen bescheidener van omvang dan een landgoed. De buitenplaats is primair het zomerof buitenverblijf van de ‘upper class’ en bestaat uit een woonhuis met grote tuin. Het landgoed
staat voor een economische eenheid van woonhuis met park met daaromheen een forse
oppervlakte bestemd voor produktie (agrarische gronden, produktiebossen). De initiatieven van
de overheid richten zich echter op het huis of hoofdgebouw(en) met park, dus de buitenplaats,
en niet op produktiegronden eromheen. De titel ‘nieuwe landgoederen’ voor de prijsvraag lijkt
daarom wat ongelukkig gekozen.
Dit neemt niet weg dat wat betreft de nieuwe buitens er onderscheid gemaakt zou kunnen worden
tussen nieuwe buitenplaatsen met een primaire woonfunctie en nieuwe landgoederen waarbij
nieuwe functiecombinaties gezocht kunnen worden. Op het nieuwe landgoed kan het wonen
gecombineerd worden met economische functies als bosbouw, energieteelt (teelt van gewassen
voor energieopwekking), windturbine-parken, waterberging, recreatie of bedrijven (groene
bedrijventerreinen). Voor de strekking van dit artikel voert het echter te ver om hier uitgebreid
op in te gaan.
4. Bosch en Slabbers, tuin- en landschapsarchitecten i.s.m. Wilma Bouw en architectenbureau
van den Broek en Bakema.
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Ulbe Mehrtens en Heimerick Tromp
Het Huys ten Donck te Ridderkerk
‘Op dat Uw Eden, t Huis ten Donck
Niet slechts voor vreemden praale,
Maar U welhaast in volle pronk,
op vrye lucht onthaale,
En dat somtijd t'ook ons gebeur
Bij U eens te ad'men van die geur,
Die in Uw bijzijn 't leeven
Aan vreugd kan dubbel geeven.’1.

Het Huys ten Donck, een van de zeer weinige buitenplaatsen die, letterlijk en figuurlijk
onder de rook van Rotterdam, in dit geïndustrialiseerde en dichtbevolkte gebied
bewaard is gebleven, werd in 1746 geheel herbouwd en bezit naast het zeer rijke en
goed bewaarde interieur een van de belangrijkste achttiende-eeuwse parken in
landschapsstijl van ons land. Er zijn niet veel buitenplaatsen, waarop de begrippen
gaafheid en authenticiteit ook in onze tijd nog zo sterk van toepassing zijn als juist
dit gastvrije huis, dat dankzij de inspanningen van de heer en mevrouw Groeninx
van Zoelen-Waller in de afgelopen jaren weer tot bloei is gebracht.
In dezelfde tijd, waarin Jacob Boreel sr. op Beeckestijn experimenteerde met de
nieuwe stijl van aanleg, die als de ‘Engelse’ landschapsstijl ook in Nederland bekend
zou worden, begon Cornelis Groeninx van Zoelen rond 1765 op de door hem geërfde
buiteplaats Het Huys ten Donck met de realisering van een park in landschapsstijl,
dat in grote lijnen bewaard is gebleven en dat kan gelden als een van de vroegste
voorbeelden van deze stijl in Nederland, waarbij, het zij nogmaals gezegd, juist
gaafheid en authenticiteit opvallende kenmerken zijn.
In drie fasen zou in de loop van de achttiende eeuw de basis gelegd worden voor de
buitenplaats, die ligt aan de zuidoever van de rivier de Maas. Drie generaties Groeninx
van Zoelen stonden aan de wieg van deze creatie. De grootvader, Otto Groeninx van
Zoelen, bouwde in 1746 op de plaats van het familiekasteeltje uit 1616 van zijn
moeder Catharina van Zoelen het imposante 9 traveëen brede huis in Lodewijk
XV-stijl, zoals wij dat nu nog kennen. Hij liet ook een deel van het interieur realiseren
terwijl de zoon, Mr Cornelis Groeninx van Zoelen, de schepper werd van het vroege
park in landschapsstijl.
Toen Cornelis Groeninx van Zoelen het huis in 1758 op jeugdige leeftijd erfde,
begonnen de ideeën van de Engelse landschapsstijl ook in Nederland sporadisch
ingang te vinden.
De kaart van de ‘Lustplaats, genaamd 't Huis ten Donck’ door Cornelis Willem
Maan en Pieter Harte geeft de situatie van het park in het jaar 1781 goed weer, zoals
die vanaf ca. 1765 gestalte had gekregen.2. We zien hierop slingerpaden, een
oogvormige vijver, een kronkelende beek langs een groot, onregelmatig gevormd
terreingedeelte met bouwland maar ook nog formele elementen als rechte lanen en
een ruitvormige parterre. In deze tijd werden dicht bij de oogvormige vijver een
‘Romeinse’ brug en een klassieke ruïne gebouwd, die sterk doen denken aan dergelijke
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gebouwtjes uit het werk van Le Rouge en waarvan Groeninx tijdens zijn reis met
Lord Sandwich wellicht op Kew en Richmond voorbeelden had gezien.
De kleinzoon tenslotte, Mr Otto Paulus Groeninx van Zoelen, had eveneens een
grote belangstelling voor de buitenplaats. Over de jaren 1799, 1818, 1821, 1822,
1823 en 1824 is een aantal lijsten van door hem bestelde bomen en planten in het
archief aanwezig, die van groot belang is voor het dendrologischhistorische
onderzoek.3. In 1807 lezen wij in zijn dagboek:
‘op den Donk heeft de storm veel verwoesting aengerigt vooral onder de
denneboomen’.4. Een jaar later blijkt hij de nu nog bestaande ‘Boerenwooning’, het
kinderspeelhuisje in het Engelse werk, gebouwd te hebben voor zijn kinderen, omdat
zijn vrouw en kinderen goed genezen zijn van de roodvonk.5.
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1 Het park van Het Huys ten Donck in 1781 door Cornelis Willem Maan en Pieter Harte, Collectie
Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden.

In 1820 verhuisde mr Otto Paulus naar Den Haag en richtte zich vooral op zijn
taken aan het nog jonge koninklijke hof in deze stad. Hij werd in 1832 in de adelstand
verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte.
Hierna gleed Het Huys ten Donck tot in de jaren twintig van onze eeuw vredig
weg in een gelukzalige arcadische droom, waaruit pas de grootouders van de huidige
eigenaresse, jonkvrouwe C. Groeninx van Zoelen, de buitenplaats zouden wekken.
Dit bleek achteraf een solide garantie voor het behoud van de oorspronkelijke eenheid
van huis en omgeving.

Restauratie
De eerste restauratie van het huis vond plaats kort na 1926, nadat de moeder van
jonkheer F.W.E. Groeninx van Zoelen, vader van de huidige eigenaresse en voorzitter
van de Stichting Het Huis ten Donck, Mevrouw Groeninx van Zoelen-van Welderen
baronesse Rengers de buitenplaats in 1926 van een oom van haar man, mr O.F. baron
Groeninx van Zoelen voor f 350.000, - had aangekocht als vast familiehuis en niet
zoals voordien als zomerverblijf voor 89 dagen per jaar. Om een indruk te geven van
de hoogte van het aankoopbedrag in 1926: verdisconteerd men hierin de inflatie van
de gulden vanaf 1926 dan komt dit aankoopbedrag ongeveer overeen met 7 miljoen
gulden in 1998.6. Voor f 160.000, - (in 1998 zou dit ongeveer 3,2 miljoen gulden zijn)
werd het huis onder leiding van de architect professor D.F. Slothouwer gedeeltelijk
gerestaureerd en van sanitair en centrale verwarming voorzien. Voor f 19.000, - (in
1998: ongeveer f 380.000, -) werd hier bovenop nog aan vernieuwing van de gordijnen
en overige stoffering uitgegeven.
Voor het sprookjesachtige, overwoekerde park riep men de hulp van de bekende
tuinarchitect Leonard Springer in, die in nauw overleg met de toenmalige heer des
huizes, jonkheer W.G. Groeninx van Zoelen, echtgenoot van mevrouw Groeninx
van Zoelen-van Welderen, een reorganisatie-plan opstelde en het bomenbestand
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verjongde en verrijkte. Al eerder, in de negentiende eeuw, was het gazon achter het
huis
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2 Achterzijde van Het Huys ten Donck vanaf de oogvormige vijver, schilderij door A.J. Offermans,
1816, Particuliere collectie. Foto RDMZ.

opgehoogd, zodat men direct vanuit de eetkamer de tuin in kon lopen en niet meer
via het eerder aanwezige bordes met bordestreden. Het voor 1926 spaarzaam
gemeubileerde huis werd verrijkt met antieke meubels uit Europa, verzameld in
Mexico, waar de heer W.G. Groeninx van Zoelen als representant van Shell bij de
Mexicaanse regering werkzaam was. Ook begon hij met de restauratie van het
exterieur van het huis, zonder overheidssteun, omdat deze toen nog niet beschikbaar
was. Aan de voorzijde werd een groot deel van de Empire-vensters vervangen en
werden weer meerruitsvensters aangebracht, zoals het huis ook oorspronkelijk kende.
In 1963, na de dood van haar echtgenoot, besloot mevrouw Groeninx van Zoelen tot
een tweede restauratie van Het Huys ten Donck. Onder leiding van de architect E.A.
Canneman van de RDMZ voor de Provincie Zuid-Holland werd in 1963 een algeheel
restauratie-plan opgesteld en ingediend. Pas nadat de subsidie werd toegekend heeft
Canneman de restauratie vanaf 1967 aangevat, zodat de eigenaar geen financieel
verlies hoefde te leiden van een voorfinanciering. Het subsidie van 50% van het rijk,
dat door de provincie met 20% werd verhoogd en waar nog 5% via de zogenaamde
Verfijningswet bovenop kwam, gold niet alleen voor het exterieur, maar ook voor
de buitengewoon rijke stuc-decoraties en aard en nagelvaste plafond- en
wandschilderingen, waarmee de diverse vertrekken inwendig zijn versierd. De kosten
van de restauratie, die Canneman tot zijn pensioen heeft begeleid, bedroegen f
700.000, -. Op basis van de verekening van de inflatie zou dit in 1998 ongeveer 2,1
miljoen bedragen.7. In overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg besloot
men het pad dat de heer W.G. Groeninx van Zoelen met de restauratie van het huis
reeds was ingeslagen te volgen. Ook in de overige kozijnen aan de voorzijde werden
weer meerruitsvensters aangebracht, voorzien van oud glas, dat de
restauratie-aannemer Huurman BV uit Delft in voorraad hield. De 18de-eeuwse
driehoekige empire-koof aan de voorzijde werd toen verwijderd en in plaats hiervan
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vervaardigden de gebroeders Daniëls, restauratie beeldhouwers uit Arnhem, de
huidige replica in Lodewijk XV-stijl, waarvoor een églomisé of achter-glas-schil-
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3 Grote zitkamer op de eerste verdieping. Foto RDMZ, januari 1996.

dering van Jonas Zeuner uit ca. 1781 als voorbeeld heeft gediend. De achtergevel
behield zijn empirevensterindeling en centrale pyramide-vormige koof, vermoedelijk
aangebracht door Mr Cornelis Groeninx van Zoelen, zoon van de bouwer van het
huidige huis, in de tijd dat hij het park in landschapsstijl liet aanleggen.
‘Bij de restauratie in de jaren '60 zijn ook fouten gemaakt, zoals eigenlijk
onoverkomelijk is’, vertelt de voorzitter van de Stichting Het Huys ten Donck, de
heer F.W.E. Groeninx. ‘Voor de waterafvoer heeft Canneman aan de achtergevel
oorspronkelijk diverse afvoerpijpen in de hoeken van de traveëen laten aanbrengen
en wilde hij dit ook aan de voorgevel laten uitvoeren, waar ik tegen was. De
constructie aan de achterzijde heeft een grote waterschade aan de achtergevel tot
gevolg gehad. Na metingen bleek dat het hele dak 35 centimeter naar het oosten
gekanteld was. Wij hebben deze restauratie-fout over de afgelopen jaren hersteld
door het cascade-vormige verval van de goten in 8 trappen naar het oosten toe weer
te reconstrueren, waarbij het water via twee afvoerpijpen aan de oostgevel wordt
weggeleid, zoals vroeger ook het geval was’.

Bescherming
In 1986 werd de historische buitenplaats Het Huys ten Donck als een der eerste
Nederlandse buitenplaatsen in zijn geheel als huis met historisch park en
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4 De ‘Boerenwooning’ in het park, foto uit ca. 1900, Particuliere collectie.

toebehoren ingeschreven in het Register van Rijksmonumenten. De buitenplaats was
een der vijf zogenaamde ‘proefkonijnen’, particuliere historische buitenplaatsen
waarop de rijksoverheid zich als eerste heeft gericht om een doeltreffende strategie
tot bescherming en behoud te ontwikkelen van zowel de cultuur- als de natuurwaarden
op de historische buitenplaats.
In het overleg hiertoe, dat in 1975 tussen Staatsbosbeheer, de hoofdafdeling Natuuren Landschapsbescherming (NBL) van de directie Natuurbehoud en
Openluchtrecreatie van CRM en de RDMZ in samenspraak met de Stichting Castellum
Nostrum (vanaf 1981 Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen)
als vertegenwoordiger van de eigenaren werd begonnen, werden de mogelijkheden
en beperkingen van bescherming op grond van de Monumentenwet en
Natuurbeschermingswet op een rijtje gezet en werd een beschermingsintrumentarium
ontwikkeld waarbij een zo optimaal mogelijke beleidsafstemming voor ogen stond
ten behoeve van het behoud en het beheer van de uiteenlopende waarden op
historische buitenplaatsen. Een van de aanleidingen tot dit overleg en de ontwikkeling
van dit instrumentarium tot behoud en beheer was de aanbevelingen en resultaten
van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) te Rotterdam. Deze vloeiden voort
uit het speciale onderzoek naar de economische en financiële problematiek van
particuliere Natuurschoonwet-landgoederen, dat werd uitgevoerd in opdracht van de
Minister van CRM. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, indien de overheid de
particuliere eigenaar de hand zou reiken, dit niet alleen een verantwoorde bijdrage
aan het voortbestaan, het herstel en het beheer van de aanwezige cultuurhistorische
en de natuurwaarden van de buitenplaatsen zou inhouden maar dat dit bovendien
voor de Staatkist de goedkoopste aanpak zou zijn.8.

Beheer van huis en park en het overheidsbeleid
Een van de problemen waar Het Huys ten Donck mee wordt geconfronteerd dient
zich al direct in de omgeving aan, wanneer men de buitenplaats nadert. Het Huys
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ten Donck ligt aan de rand van het industriegebied van de Rotterdamse havens.
Rondom rukt de bebouwing van de woonwijken van Ridderkerk op. Door de besloten
opzet van de uitgestrekte parkaanleg in vroege landschapsstijl is de belevingswereld
van de parkaanleg echter grotendeels ongeschonden gebleven. Daar waar het ruim
200 jaar oude concept van het park in een zichtas naar buiten voorzag - op de as aan
de voorzijde en achterzijde - verstoren ontwikkelingen van na de Tweede
Wereldoorlog het beeld. Aan de voorzijde staat een immense electriciteitsmast. In
de verte is vanaf de achterzijde van het huis de gevel van een flatgebouw zichtbaar.
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5 Voorgevel na restauratie Slothouwer, ca. 1930. Foto RDMZ.

‘De mast is neergezet in 1956’, vertelt de heer Groeninx, ‘tijdens het verblijf van
mijn bejaarde vader in het buitenland. De mast had ook zonder problemen een
kilometer in oostelijke richting geplaatst kunnen worden. Een aantasting van de
historische parkaanleg als deze zou heden ten dage door de steun van de RDMZ
voorkomen kunnen worden’.
Door het overhangend loof van de coulissenbossen aan weerszijden van de as aan
de achterzijde en door de uitgestrekteid van de as wordt het flatgebouw gelukkig
nauwelijks als storend ervaren. Door de aanplant van een populierenbos op het terrein
aan de overzijde van de dijk heeft de heer Groeninx de schade van de electriciteitsmast
zoveel mogelijk proberen te beperken, maar hieraan is wel de oorspronkelijke zichtas
opgeofferd.
In 1987, na de dood van zijn moeder op 97-jarige leeftijd, nam jonkheer F.W.E.
Groeninx van Zoelen het beheer van de buitenplaats met zijn circa 24 ha. grote park
over; voor dit beheer werd de Stichting Het Huys ten Donck opgericht. In 1993 ging
het eigendom van de gehele buitenplaats over naar jonkvrouwe Catharina Groeninx
van Zoelen, de dochter van het echtpaar Groeninx van Zoelen-Waller, echter onder
voorbehoud, dat de Stichting tot 2012 voor haar het beheer zou blijven uitoefenen.
‘Een belangrijke oorzaak van het verval van Nederlandse historische buitenplaatsen
ligt in feite besloten in de “Code Napoléon”, die in 1811 in Nederland in werking
trad. Sindsdien was het door de gelijkberechtiging van alle kinderen in de meeste
gevallen immers onmogelijk om de buitenplaats in één hand te houden, wat nu
eenmaal voor het behoud zo belangrijk is. Wat Het Huys ten Donck betreft hebben
wij het geluk dat zowel mijn dochter als ik enig kind zijn. Maar hetzelfde gevaar
blijft dreigen bij het voortbestaan als particulier bezit, want het kan nooit

6 Voorgevel na restauratie Canneman, juni 1975. Foto RDMZ.
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meer aan één hand worden overgedragen. Je kunt van ouders natuurlijk niet
verwachten dat zij vanwege deze code slechts voor een enkele nakomeling zorgen.
Het systematisch doorvoeren van deze code, zoals dat sinds 1811 is gebeurd, betekent
dat het particuliere bezit van een historische buitenplaats in zijn geheel, inclusief
historische inboedel, uiteindelijk ten dode is opgeschreven’.
‘De Stichting Het Huys ten Donck heeft als oogmerk een beperkte exploitatie van
de historische buitenplaats, die geheel in overeenstemming is gebracht met het doel
waarvoor deze buitenplaats is aangelegd en de gastvrije functie die de buitenplaats
vanouds heeft. Het Huys ten Donck is een kunstmatig gecreëerd lustoord ten behoeve
van zijn bewoners en hun gasten; met een gemiddelde van 35 ontvangsten per jaar
voor zo'n 35 tot 40 personen is een balans gevonden in de intensiteit, die dit monument
kan dragen, en de inkomsten die voor het onderhoud van de buitenplaats noodzakelijk
zijn en niet gedekt worden door steun van de overheid. Het is heel belangrijk dat het
huis nu weer zijn juiste functie heeft; het huis en het park zijn geschapen om de
buitenwereld te ontvangen, maar dan door degenen die de buitenplaats op haar waarde
weten te schatten en niet teveel, wij willen het huis niet plat laten lopen, zoals bij
enkele andere buitenplaatsen in Nederland het geval is, waardoor in plaats van
onderhoud voortijdig weer restauratie-onkosten gemaakt moeten worden’. De heer
Groeninx benadrukt het belang van de belevingswaarde van Het Huys ten Donck,
die niet los gezien kan worden van haar bestaansreden als kunstmatig gecreëerd
lustoord, dat op de haar gepaste wijze geleefd wil worden: ‘Wij willen de bezoekers
het gevoel geven dat het huis er voor hun is, dat ze in een huis vertoeven waar de
eigenaar er toevallig die avond niet is en kunnen genieten van de bijzondere
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7 Eetzaal beganegrond, januari 1996. Foto RDMZ.
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sfeer, een waarde die zou verdwijnen indien het huis een museale bestemming zou
krijgen’.
‘Een bijkomend voordeel van deze Stichting, waarvan de inkomsten geheel en al ten
goede komen aan het instand houden van het monument, is dat men eerder geneigd
is aan een Stichting dan aan een particulier een schenking te doen of bijzondere
kunstwerken in bruikleen te geven’. Zo werden de twee monumentale tuinvazen van
Bauerscheit uit 1714, van wiens hand vanouds ook een beeldengroep uit 1710 in het
park staat, door de heer Groeninx in 1992 aangetroffen op een veiling van Sotheby's
in London. Dank zij sponsering onder leiding van de Vereniging Rembrandt werden
de beelden aangekocht voor het Museum Boymans van Beuningen. Deze stelde ze
in bruikleen aan de Stichting Het Huys ten Donck ter siering van het park achter het
huis.
Op de vraag wat hij van het huidige beleid van de overheid vindt voor de
instandhouding van historische buitenplaatsen antwoordt de heer Groeninx: ‘dit
beleid wordt steeds beter’. Het instellen van een jaarlijks onderhoudsregeling (in het
kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten) was een fenomenale
stap in de goede richting. ‘Het gebrek aan onderhoudssubsidie vroeger heeft de zeer
kostbare restauratie van het huis destijds noodzakelijk gemaakt’. Een suggestie heeft
hij ten aanzien van het feit dat de overheid geen onderscheid maakt in de grootte van
complexen. Voor Het Huys ten Donck is het maximum van de f 40.000, subsidie-limiet voor jaarlijks onderhoud in het kader van het 10-jaren onderhoudsplan
van het voornoemde besluit vermeerderd met de inkomsten van de Stichting meer
dan voldoende, maar voor veel grotere complexen, zoals Kasteel Middachten, zou
dit bedrag hoger moeten worden.
Onbegrijpelijk vindt hij het echter dat het subsidie niet aangewend kan worden voor
onderhoud aan het interieur, waar onderhoud aan monumentale waarden evenveel
aandacht vraagt als het onderhoud aan het exterieur van het huis en het park en
waarvoor wel restauratiesubsidie wordt verleend. Hierbij wijst hij ook op de kosten
van klimaatbeheersing, die voor het behoud van het waardevolle monumentale
interieur nu eenmaal gemaakt moeten worden. De heer Groeninx acht dit een groot
gebrek in de huidige regelgeving en hoopt dat dit binnen afzienbare tijd zal worden
aangepast.
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8 Achterzijde van het huis voor de restauratie door Canneman, foto ca. 1960. Foto RDMZ.

In 1978 werd het park van Het Huys ten Donck tot Natuurmonument verheven.
‘Verheffing tot Natuurmonument houdt een erkenning van de juiste vorm van beheer
in’. Het voordeel, dat deze status met zich meebrengt is dat 80% van de
onderhoudkosten in het park wordt vergoed. Dit voordeel weegt op ten opzichte van
het voordeel dat Het Huys ten Donck zou genieten indien er hoveniers van de Stichting
tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen in het park tewerkgesteld
zouden worden. Een nadeel van deze erkenning is dat elke drie jaar een nieuw
beheersplan moet worden opgesteld en dat er bij de natuursbeheerconsulent
voortdurend om het behoud van de cultuurhistorische waarden in het park gevochten
dient te worden om te voorkomen dat het beheer niet louter gericht is op het behoud
en stimulering van de in het park aanwezige natuurwaarden. ‘Waar je voor moet
oppassen is dat het beheer niet geheel de natuurkant uitgaat. Men moet zich realiseren
dat dit een met man en macht gecreëerd kunstmatig park is’. Een lastig
onderhoudsprobleem in het park is verder dat sinds korte tijd het dode hout in het
park niet meer verbrand mag worden gezien de huidige milieu-wetgeving. ‘Het niet
meer op deze wijze kunnen verwerken van het houtopschot zal in de toekomst steeds
grotere problemen opleveren, want waar moet je met al dit dode hout naar toe? Het
hout ter plekke laten vergaan is een optie die denkbaar is in een natuurpark maar niet
in dit historische landschapspark’.
Zeer tevreden is de heer Groeninx over de openstelling die hij met behulp van de
natuurbeheersconsulent heeft kunnen vaststellen. Gezien de kwetsbaarheid van het
park mogen jaarlijks slechts 300 wandelkaarten ter beschikking gesteld worden, een
limiet die ook dankzij de hulp van de natuurbeheers-consulent de rangschikking
onder de Natuurschoonwet als zijnde opengesteld niet in de weg heeft gestaan.
‘Hiermee trekt de buitenplaats alleen de bezoekers aan die gemotiveerd genoeg zijn
om tijdig een wandelkaart te bemachtigen; dit zijn doorgaans wandelaars die het park
van de buitenplaats op zijn waarde weten te schatten. Hiermee heeft ook het park
zijn functie kunnen behouden waarvoor het is aangelegd en is de intensiteit van het
gebruik niet te groot’.
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Ten slotte maakt hij nog een waarschuwende opmerking ten aanzien van het huidige
rijksoverheidsbeleid ten aanzien van het behoud van historische buitenplaatsen. ‘De
decentralisatie van de RDMZ heeft tot gevolg gehad dat de Stichting voor
vergunningen afhankelijk is van de Gemeente. De belangen van een Gemeente - en
vooral de Gemeente waaronder dit monument valt - zijn echter vaak tegenstrijdig en
dat betekent dat wij voor het behoud van Het Huys ten Donck in een voortdurende
staat van waakzaamheid dienen te verkeren. Ik mis hierbij de verdedigende rol van
de RDMZ. Deze dienst zou altijd achter de belangen van het monument dienen te
staan en zonodig verdedigend naar de Gemeente toe moeten kunnen optreden’.
De heer Groeninx heeft alle lof voor het werk dat de Stichting tot Behoud van
Particuliere Historische Buitenplaatsen verricht, maar het is een particuliere Stichting
die haar werk kan doen vanwege de enorme inzet van een beperkte groep
medewerkers.
Hij pleit ervoor dat de RDMZ zich bij het behoud van dergelijke monumenten
minder secundair opstelt en dat hij staat voor de verantwoordelijkheid die hij hiervoor
heeft. ‘De RDMZ zou, indien de eigenaar zich onredelijk bedreigd voelt, hem de
hand moeten reiken. Deze moet het gevoel hebben er welkom te zijn en er een open,
onafhankelijk oor en daadwerkelijke steun te vinden die nodig is bij de instandhouding
van een historische buitenplaats’.
Hij haalt de categorisering aan die in Engeland ten aanzien van de kwaliteit van
monumenten wordt gehanteerd. ‘Er zijn in ons land een aantal historische huizen
waarvan de kwaliteit zo uitzonderlijk is dat het behoud en bescherming ervan door
de overheid beter gegarandeerd dienen te worden dan zij thans met de huidige
Monumentenwet doet. Classificatie van historische huizen waarin dit kwalitatieve
belang naar voren komt, zoals in Engeland, blijkt daartoe een geëigend instrument
te zijn. Dit houdt in dat de belangen van een aantal historische huizen, waarvan de
uitzonderlijke waarde evident is, zeker gesteld dienen te worden ten opzichte van
bemoeienissen van derden’.

Eindnoten:
1. Elf eenvouwige zang-versjes toegepast op de 52en verjaardag Van de Weledelgeboren Vrouwe
Mevrouwe Elisabeth de Groot Douairière Groeninx van Zoelen etc. [1794], Archief Het Huys
ten Donck, nr. 55.
2. Kaart van de ‘Lustplaats, genaamd 't Huis ten Donck’ door Cornelis Willem Maan en Pieter
Harte, Kaartenverzameling R.U. Leiden, Bodel Nijenhuis, nr. 19-52.
3. Archief Het Huys ten Donck, nr. 1070. Wanneer men deze lijst naast de inventarisatie van
Haver Droeze legt, kan men een beeld van de continuïteit in de beplanting van Het Huys ten
Donck krijgen.
Zie: F.J. Haver Droeze, De lustplaats Het Huys ten Donck, Boskoop 1975, Bijlage.
4. Archief Het Huys ten Donck, nr. 80-81.
5. Archief Het Huys ten Donck, nr. 80-81.
6. Zie ‘Tabel ontwikkeling inflatie in historisch perpsectief’, uitgave van De Nederlandse Bank,
1998.
7. Zie noot 6
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8. Zie Rob de Jong, ‘De historische buitenplaats als Monument’, In dienst van het erfgoed, Jaarboek
Monumentenzorg 1997. Andere ‘proefkonijnen’ waren Huis te Manpad, Weldam, Hillenraad
en Kasteel Vosbergen.
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Diederik van Asbeck
De buitenplaats als historisch goed
Het belang van continuïteit van het familiegebruik
In veel gevallen is het niet meer mogelijk een monument zijn historische
functie te laten behouden. Ander gebruik is dan aan de orde, hetgeen
gepaard kan gaan met meer verlies van historische waarden dan toevoeging
van waarden die een historische dimensie kunnen ontwikkelen.
De historische waarde moet niet alleen gezocht worden in het object zelf,
maar ook in zijn aankleding en omgeving. En niet in de laatste plaats in
voortzetting en ontwikkeling van zijn historische gebruik.
Deze samenhang is nog waarneembaar bij enkele buitenplaatsen.

I. Onderbelicht belang
Voor de wet zijn beschermde monumenten in beginsel gelijk. En dan bedoel ik de
Monumentenwet 1988. In financiële regelgeving zijn allerlei onderscheidingen
aangebracht, vooral naar soort van object en soort van eigenaar. Bovendien geeft de
Monumentenwet zelf de ruimte zowel bij de aanwijzing tot rijksmonument als bij
de verzoeken om wijzigingen elk geval op zijn merites te bezien. Maar voor het
wettelijke systeem maakt het niet uit of het om de Van Nelle-fabriek gaat of om het
bakhuisje bij een boerderij. Evenmin maakt het enig verschil of interieur en omgeving
hun karakter hebben behouden dan wel van het bouwwerk zijn vervreemd. En voor
al die monumenten die onder gemeentelijke of provinciale voorzieningen vallen kan
hetzelfde worden gezegd: voor hun bescherming zijn al die monumenten gelijk.
Met deze constatering wil ik niet beweren dat die gelijkheid niet goed zou zijn en
dat er een classificatiesysteem zou moeten komen in de bescherming. Aangenomen
moet immers worden dat in beginsel alle monumenten met de nodige deskundigheid
zijn gewogen en kennelijk goed genoeg zijn bevonden om het selectiesysteem van
de wet te doorstaan. Dat neemt niet weg dat het ene object een intensievere aandacht
nodig kan hebben dan het andere. Evenzo geldt dat voor de deskundigheid die
beschermingsen instandhoudingsvragen vereisen. Dit doet zich onder andere voor
bij de monumenten die niet alleen hun betekenis ontlenen aan het gebouw zelf, maar
ook aan de samenhang daarvan met de interieurs en inrichting, met de omringende
gronden en overige bouwwerken, alsook - en vooral - met de gebruikscultuur en de
continuïteit daarvan. Complexen van monumenten dus waarvan de historische functie
nog het meest optimaal is af te lezen.
Als monumentenzorg is op te vatten als het behouden en doorgeven van geschiedenis
en daarmee het waarborgen van historische continuïteit in de ons omringende ruimte,
dan zou de bijzondere aandacht voor deze complexen niet alleen voor de hand liggen
maar ook worden gegeven. Dat dit laatste niet zo is heeft vooral te maken met
spreiding van bescherming en instandhouding van het culturele erfgoed over
verschillende wetten en instanties. Kennis en belangstelling zijn daardoor versnipperd
en cultuurhistorische belangen raken tussen wal en schip. Een allesomvattende
benadering is dan ook ver te zoeken. Voor eigenaren en beheerders die zich inzetten
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dergelijke goederen als organisch geheel een toekomst te geven werkt deze situatie
frustrerend in plaats van bemoedigend. Terwijl begrip, aanmoediging, deskundige
begeleiding en planologische inbedding net zo belangrijk zijn als financiële
ondersteuning.
Bij de monumenten waar ik op doel kan gedacht worden aan
industrieel-archeologische en aan (militair-) waterstaatkundige complexen met hun
historische samenhang van bouw- en infrastructurele werken, gronden, machines,
(overig) roerend erfgoed, archieven en met hun, soms nog voortdurend, oorspronkelijk
gebruik. Dat eigendom of beheer van deze historische entiteiten echter nog in
oorspronkelijke of daarvan afgeleide handen berust en dan nog te zamen met de
aanwezigheid van de inrichting, zal uiterst
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1 de Haar, één van de badkamers. Foto: A.J. van der Wal, RDMZ, 1998.

zelden voorkomen, zo het al niet geheel verdwenen is. En als dit nog het geval is,
dan is het voortbestaan onzeker. Haast nog afhankelijker dan bij die hier ook
thuishorende groep, kastelen en buitenplaatsen.

II. Variëteit in hoedanigheid
Ons land kent honderden buitenplaatsen en zij komen in vele gedaanten tot ons: van
trotse burchten tot bescheiden stulpen, van hologige karkassen tot glimmend vastgoed,
van ruimtelijke decorstukken tot levende huizen. Altijd omringd door aangelegd
groen en steeds meer door bebouwing en wegen.
Niet alleen heeft het begrip buitenplaats door toegenomen aandacht en kennis een
ontwikkeling doorgemaakt die neigingen vertoont ook het meest waarachtige kasteel
met maar enig aangelegde structuur erbij te willen betrekken. Onze
vercommercialiseerde hang naar nostalgie werkt eveneens mee aan verschuivingen
in het gedachtengoed door een veelzijdige belevingswereld rond die huizen te laten
bloeien: parkjes worden landgoederen, villa's kasteeltjes. En om het allemaal nog
aantrekkelijker te maken wordt er voortaan officieel gesproken van kasteel Huis
Doorn en kasteel Huis Bergh; Huis nog net niet met i-grec geschreven, maar het
geheel al wel door bevoegde instanties tussen sierlijke aanhalingstekens geplaatst.
Een ‘upgrading’ (om in stijl te blijven) die kennelijk eigen is aan het oproepen van
historische ambiance en sfeer voor manager en toerist, maar weinig respect toont
voor historische benamingen.
Deze gevarieerdheid in samenstelling en waarneming van de buitenplaats
vermeerdert het gevoel van grote rijkdom op dit gebied, maar werkt misleidend. Zo
overschaduwt zij het schamele restant dat overbleef

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

108
van het feodale kastelenbezit van vóór de Republiek. Het karakter van particuliere
bewoning en beheer weet zich echter redelijk te handhaven. In het geschakeerde
beeld tussen opgedirkt en verloederd verleden functioneren nog relatief veel buitens
als bewoond bezit, wordt een aantal als zodanig beheerd en vertonen weer andere
zich als ingericht huis. Nog omgeven door tuin en park belichamen zij de buitenplaats
in haar geëigende gebruik en vorm of houden tenminste dat beeld vast. Naast de
eigenaren hebben organisaties als de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen, familiestichtingen, de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
en al die stichtingen tot instandhouding van een enkel goed hierin een niet te
onderschatten aandeel, met op de achtergrond een begeleidende en medefinancierende
overheid. Maar dit opvallende bezit en die veelzijdige zorg doen haast vergeten dat
het vererfde huis als kern van een economisch goed een sporadisch verschijnsel is
geworden.

III. Gegroeide samenhang en historische continuïteit
Gebruik tekent een bouwwerk en geeft het diepte. Gaat het om een samenstelling uit
verschillende perioden dan is de tekening herkenbaarder dan bij het gebouw dat zich
als één ontwerp presenteert. Maar ook daar is zij tastbaar door stof en slijtage, door
smaak en onderhoud, door alle sporen die tijd en gebruik nalaten.
Het bouwwerk in zijn meest naakte verschijning, de ruïne, kan net zoveel
zeggingskracht hebben als het gebouw dat door springlevend oorspronkelijk gebruik
in zijn meest aangeklede vorm overeind is gebleven. Kán, want de ruïne na een
face-lift werkt net zo ontgoochelend als het gebouw dat innerlijk gestript is en
losgeraakt van zijn plek. In hun uitersten verloren beide niet alleen de vergroeiing
met zichzelf en entourage, maar raakten evenzeer los van de reden van hun
aanwezigheid: versterven in schoonheid, dienen in toegesneden functionaliteit. Hoe
uiteenlopend die redenen ook zijn, behalve aan hun materiële substantie ontleenden
beide monumenten hun waarde aan de uistraling van hun geschiedenis in
doorgroeiende verwevenheid van bouwwerk en plaats, uitrusting en gebruik. Door
een breuk aan te brengen in die ontwikkeling werden zij teruggeworpen op hun
materiaal en massa, en op de uiterlijkheid van architectonische vormen, functionele
kenmerken en stedenbouwkundige verbanden.
Is dit alles nu zo erg en komt het in deze mate zo vreselijk veel voor?
Een belangrijke oorzaak is herbestemming, een constante in de vaart van het leven
van vandaag, zeker binnen de monumentenzorg. Zij is niet alleen een noodzaak om
monumenten een mogelijkheid te geven om voort te bestaan, maar herbestemming
is ook een uitdrukking van ons denken en leven. Het nieuwe gebruik krijgt daarmee
een eigen betekenis in de geschiedenis van die monumenten. Zij markeert weliswaar
een breuk, maar tevens een begin van een aangepast of geheel nieuw bestaan, met
zijn eigen ontwikkeling en neerslag daarvan. De nieuwe bestemming kan dan ook
een dimensie toevoegen die het monument in onze beleving alleen maar boeiender
maakt en op zijn omgeving stimulerend werkt. Zoals de monumenten merktekens
zijn van een vroegere periode en de daaropvolgende geschiedenis meedragen, zo
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zijn zij dat ook in hun nieuwe functie van deze tijd en krijgen de kans dat te worden
van de tijd die na ons komt. De treurnis van de gladgestreken ruïne mag dan helaas
vrij veel voorkomen, die van het vereenzaamde en uitgebeende gebouw zonder
nieuwe toekomst is zeker niet algemeen.
Maar wel algemeen is de voortgaande verandering, overal om ons heen. Een proces
waar de monumentenzorg deel van uitmaakt, wil die de rode draad van de historische
continuïteit zichtbaar houden en zich niet buiten het maatschappelijk gebeuren
plaatsen. In die enkele situatie dat een synthese van historisch goed en gebruik zich
nog manifesteert in zo'n brede cohesie dat daar als het ware de monumentenzorg in
al haar verbanden en raakvlakken te herkennen is, zou echter de vitaliteit en
continuïteit juist in die samenhangende historische ontwikkeling gezocht moeten
blijven worden. Want continuïteit veronderstelt niet alleen voortzetting, in haar
volmaaktheid ziet zij op ononderbroken samenhang. Dit is nog waar te nemen bij
het vererfde huis als historisch landgoed.

IV. Overgeërfd bezit
Het vererfde huis als kern van een economisch goed is thans in Nederland een
zeldzaamheid. Huizen met nog enige tientallen hectaren exploitatiegrond zijn zeker
nog te vinden. En huizen met een aantal hectaren tuinen en park zijn er nog veel
meer. Maar de groep van nog altijd ingerichte kastelen en buitenplaatsen als centrum
van een opgebouwd familiebezit dat nog steeds als zodanig functioneert is wel zo
ongeveer op twee à drie handen te tellen.
Slechts een aantal daarvan behoort tot de klassiek grote Huizen die bovendien
(vrijwel) vanaf hun oprichting uitsluitend door vererving of koop binnen de familie
in handen van de huidige bezitters zijn gekomen. Dit is ook het geval met Middachten
en de Haar, kastelen die kunnen bogen op een relatief hoge

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

109
ouderdom (late middeleeuwen) van het belangrijkste opgaand muurwerk en waarvan
de familiegeschiedenis reeds resp. zo'n acht en zeven eeuwen loopt. Het is die
eeuwenlange en nog steeds aanwezige functie en familiebetrokkenheid in samenhang
met de compleetheid van het gevormde bezit die deze huizen zo uitzonderlijk maakt.
Ten opzichte van de overige buitenplaatsen, maar ook te midden van het totale
monumentenbezit.
Die compleetheid heeft niet alleen betrekking op de historische landschapsstructuur
die gevormd wordt door huis, tuinen, park, exploitatiegronden en lanenstelsels, door
bijbehorende opstallen voor plezier, dienst, bewerking en opslag, alsook door
aansluitende dorpsbebouwing. Zij ziet eveneens op de aanwezigheid van en de
uitrusting met kenmerkende vertrekken en (technische) voorzieningen. Niet alleen
in het huis, maar ook in de bijgebouwen. En de tuinen zijn voorzien van de stoffering
die een buitenplaats betaamt, van broeibakken tot tuinmuren en van borders tot
boomgroepen en laanbeplantingen.
Dat alles betimmerd, bekleed, gestoffeerd en gevuld, en beplant, begroeid en
ingezaaid; van salons tot personeelskamertjes, van kleedkamers tot tuigenkamers,
van badkamers tot poetskamers, van linnenkamers tot servieskamers, van doolhof
tot plantagebos. Maar ook van ameublementen tot keukengoed, van de rijkleren tot
de tuigen, van de baden op poten tot de gemerkte lappen en van het beddengoed tot
het kinderservies.
Een oranjerie waar 's winters de tuinplanten in staan en een staletablissement waar
rijtuigen zijn voor sport, dienst en werk; zelfs nog met bijbehorende livreien. En dan
ook nog een bibliotheek, prentenverzameling en huisarchief.
Dit alles gelardeerd met snuisterijen en andere prullaria.
Het moge klinken als de beschrijving van een rommelzolder of een verkooplokaal.
Maar juist omdat dit alles binnen dat geheel zijn eigen orde heeft, ‘meedraaiend’ in
de geschiedenis van huis en familie overstijgt ieder stuk en elk element zijn
individuele waarde. Of het er nu korter of langer is, of zelfs nog moet komen, dat
doet er in dit verband niet toe. Het enkele feit dat het door een betrokkene of generatie
is toegevoegd of achtergelaten en daarmee in het lange bestaan van familie en goed
is opgenomen is voldoende om een bijdrage te leveren en een onderdeel te worden
van de woon- en beheercultuur.
Een cultuur, het zij nog eens gezegd, die mede haar vorming vindt in het persoonlijk
handelen van generatie op generatie en waarbij, met wisselend succes, een stempel
op het bezit is en wordt gedrukt.

V. Broos bestaan
Huizen als Middachten en de Haar zijn een kwetsbaar geheel. Dat zijn ze al vanwege
hun constructie, materiaal, detaillering, inrichting en groene aanleg; en de altijd
aanwezige planologische druk. Juist het belang dat voortvloeit uit hun materiële en
historische eenheid verzwaart die kwetsbaarheid echter aanzienlijk, vooral door het
gebrek aan erkenning bij betrokken overheden.
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Van bestanddelen afzonderlijk wordt de waarde zeker ingezien; monumentenzorg
voor bouwwerken, aanleg en structuur; natuurbeheer voor flora en fauna; landbouw
voor bos, wei en akker. En voor archief en museale inboedel is er eveneens aandacht.
Maar behalve dat deze organisaties in hun deelbelangen met elkaar kunnen botsen
zijn er voor elk van die belangen regelingen vastgesteld met hun eigen voorschriften
en uitvoering, en is er beleid ontwikkeld met zijn eigen toepassing. Van een visie op
het geheel is geen sprake, niet in kunst-historische en historisch-geografische zin,
noch in historische zin. Dit heeft verschillende oorzaken, die gezocht moeten worden
in de sfeer van sentiment, onderkenning, wetgeving, kennis en bestuur.
Sentiment. Historisch familiebezit als hier bedoeld wordt geassocieerd met rijkdom
en sociale tegenstelling. Ondanks dat die tegenstelling feitelijk geen rol meer speelt.
Voorts zijn de instandhouding en de publieke lasten in de financiële ruimte van de
eigenaar overheersend en zit de overgebleven rijkdom vast in het roerend en onroerend
goed dat juist in zijn samenhang de cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt.
Onderkenning. Deze historische beladenheid is misschien ook wel de belangrijkste
drempel om die samenhangende waarde in haar volle omvang te kunnen en willen
zien. Continuïteit in het familiebeheer is daarvan namelijk een wezenlijk onderdeel;
wezenlijk voor de historische functie en wezenlijk voor de samenhang in het
functioneren. Maar dit laatste aspect - de noodzaak van het functioneren in onderling
verband - wordt mogelijk nog minder beseft dan het eerste. En dat maakt de
onderkenning in het belang van de samenhangende waarde extra moeilijk. Wetgeving.
Die onderkenning is evenmin in de wetgeving terug te vinden. De Monumentenwet
richt zicht op de bouwwerken en omringende structuren, maar niet op de roerende
inrichting. En voor de bestemming van de gronden is er natuurlijk de Wet op de
Ruimtelijke Ordening; overigens zonder dat het cultuurhistorische belang verplicht
moet worden meegewogen, tenzij er sprake is van aanwijzing als beschermd gezicht.
Wel kan in de omschrijvingen in de monumentenre-
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2 Middachten, tuigenkamer. Foto Arnd Bronkhorst Fotografie, 1996.

gisters de ligging van de monumenten worden vermeld en gewezen worden op
geschiedkundige aspecten en de aanwezigheid van historische inboedels, waardoor
de extra waarde die het object aan die elementen ontleent duidelijk kan worden. Maar
enige juridische status geeft deze vermelding aan die ligging, geschiedenis en
inventaris niet, laat staan aan de samenhang.
Illustratief voor dit wettelijk kader is dat de bouwwerken van deze bezittingen,
die in eigendom zijn van een natuurlijk persoon, voor restauratiesubsidie gelijk
worden gesteld met een woonhuis waarvan de eigenaar voor fiscale aftrekbaarheid
in aanmerking komt; het percentage bedraagt dan 20% van de eigenlijke
restauratiekosten.
Kennis. Door deze wettelijke vacua is de kennis over de totale samenhangende
waarde bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en bij de gemeenten weinig
ontwikkeld. Het is immers geen onderwerp waar de uit de wet voortvloeiende
bestemmings- en instandhoudingstaak zich op richt. De aanwezige kennis over de
buitenplaats, het interieur en de landschapsstructuur richt zich niet op een benadering
van deze huizen als een historisch ontwikkeld en organisch goed. Daarom werd er
over de onlangs gehouden veiling van de historische inboedel van kasteel de Haar
ook niet veel drukte gemaakt. Zou echter een ander essentieel onderdeel van het
goed, maar dan een bouwkundig element, definitief zijn prijsgegeven, dan had dat
(los van de wettelijke bescherming) veel moeilijker gelegen.
Bestuur. Als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg niet voldoende is toegerust
voor het ontwikkelen van een visie op het goed als geheel dan kan dat moeilijk van
gemeenten worden verwacht. Deze beperking zal de betrokken organen er bovendien
toe brengen om de instandhouding met de wet in de hand te benaderen, terwijl het
nu juist voor het essentiële aspect van de ononderbroken historie zo belangrijk is dat
verdere ontwikkeling in de vorm van persoonlijk beheer enige ruimte krijgt. Om dat
te kunnen sturen is inzicht en kennis vereist, geen verlammende regeltoepassing.
Bovendien is dat laatste funest voor een doorlopende instandhouding. Voor de
gemeente mag als extra barrière gelden dat zij ook met allerlei andere belangen te
maken heeft die strijdig kunnen zijn met de voortzetting van het goed als historische
en levensvatbare eenheid.
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De eigenaar wordt voortdurend geconfronteerd met dit broze bezit, dat door zijn
complexiteit een grote en blijvende inzet vereist, en de wil tot doorzetten.
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Deze persoonsgebondenheid is tegelijkertijd de sterke en de zwakke kant van het
beheer. De sterke omdat daarmee de persoonlijke hand blijft gewaarborgd die
generaties lang vorm, karakter en atmosfeer van het goed heeft bepaald, ontwikkeld
en leven inblies. De zwakke kant omdat die gebondenheid aan de persoon de
continuïteit van dat beheer afhankelijk maakt van de bezitter en zijn opvolger; hetgeen
overigens een onvermijdelijkheid is bij handhaving van de historische functie.
De kwelling van een soort sisyphusarbeid ligt op de loer door de altijd weer
terugkerende zorg over de instandhouding en de grote schaal en ingewikkeldheid
ervan. Ingewikkeld door het spectrum van regelingen en instanties en de daardoor
verspreide partiële benadering door de overheid. Behalve het financiële aspect speelt
hier eveneens mee het moeten vinden van de uiteenlopende deskundige ondersteuning,
ook in het dagelijks onderhoud. Om dan in ieder geval de financiële nood enigszins
te ledigen is de neiging groot om stukken roerend en onroerend goed te verkopen of
delen van het huis of bijgebouwen voor ander gebruik geschikt te maken, waardoor
wordt ingeteerd op het cultuurhistorische ‘vermogen’. Dikwijls worden dan juist
slachtoffer de vertrekken die zo kenmerkend zijn voor de bewoningsgeschiedenis
en het gehandhaafde privé-gebruik. De badkamers van Kasteel de Haar (afb. 1) en
de tuigenkamer van Kasteel Middachten (afb. 2) zijn in hun aanwezigheid even
gewoon als uitzonderlijk; gewoon door hun alledaagse functie van lichaamsverzorging
en vervoer of sport, maar bijzonder door hun zeldzame gaafheid van inrichting en
uitrusting. Zij staan daarmee model voor de zorg die in de continuïteit van het gebruik
aan de dag wordt gelegd.
Ander gebruik vereist onderkenning en kennis van de kwetsbaarheid van het geheel
en al zijn onderdelen, of het nu het huis, de interieurs of de tuinen en overige gronden
betreft. Maar wat vooral zo broos is, is de blijvende uitdrukking van de historische
functie en de verdere ontwikkeling daarvan, waardoor het goed zijn ziel houdt. Deze
kwetsbare situatie treedt helemaal op de voorgrond als druk van buitenaf wordt
uitgeoefend om de exploitatie te intensiveren.

VI. Gestolde ontwikkeling of ononderbroken historie
Voor de ene eigenaar is meer uithoudingsvermogen vereist dan voor de andere. Soms
lijkt de tijd zorgeloos voorbij te gaan om opeens zich tegen alles te keren. Bij de
Haar is dit het geval nu het wordt bedreigd door opgetreden gevaar voor ernstige
verzakking en scheuring, en door de bouw van het nabijgelegen woongebied Leidse
Rijn. Destabilisatie kan echter ook sluipend plaatsvinden door factoren als stijgende
onderhoudskosten en verminderende overheidsbijdragen, terugtrekkende
deskundigheid en toenemende bureaucratie. Een situatie waarmee Middachten zich
geconfronteerd ziet. Voor beide Huizen moet er een steeds verbetener strijd worden
geleverd, terwijl het om cultureel erfgoed gaat van eerste orde. In gevallen als deze
slaat de moedeloosheid toe.
Maar ook al bij minder cruciale kwesties of zelfs bij het dagelijks beheer dient de
vraag zich aan of een eigenaar en zijn familie op deze manier door moeten gaan.
Wordt het zo niet te veel een reeds verloren wedstrijd met de maatschappelijke

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

ontwikkeling? Tenslotte zijn velen hen voorgegaan in gehele of gedeeltelijke
uitverkoop dan wel overdracht aan een organisatie ter instandhouding van het
monument, met of zonder grond en inrichting, waardoor in ieder geval (een deel van)
de materiële substantie bewaard kon blijven.
Ook bij overdracht van het totale goed, inclusief inboedel, aan een instandhoudende
stichting moet wel beseft worden dat het in de zg. dode hand wordt gebracht, d.w.z.
dat het bezit niet meer kan vererven. Het beheer is in beginsel in die omstandigheid
gedepersonaliseerd en geneutraliseerd. Het beheer kan althans niet meer worden
bepaald en vormgegeven door opvolgers in de familielijn, door wie dat tot dat moment
wel is gedaan. Bij overdracht aan een rechtspersoon vindt er dan ook een breuk plaats
in de geschiedenis van het goed, in die zin dat de voortgang en ontwikkeling in het
historisch gebruik min of meer worden stopgezet. Deze situatie kan gerelativeerd
worden door de invloed die de oorspronkelijke bezitters is gegeven in het beheer
door de rechtspersoon. Iets van het particuliere accent dat het goed door de tijd in
zo'n belangrijke mate zijn karakter heeft gegeven kan dan zichtbaar en voelbaar
blijven.
Wil er werkelijk recht gedaan worden aan de beantwoording van bovengesteld
dilemma dan zou de vraag gesteld moeten worden of de laatste voorbeelden van deze
historische landgoederen moeten opgaan in de lange reeks van monumenten met een
nieuwe bestemming, of zich moeten aansluiten in de rij van monumenten waarvan
de ontwikkeling gestold is in de 20ste eeuw, dan wel de kans worden gegeven getuigen
te blijven van ononderbroken historie.
Zolang de voorwaarden voor die kans niet gunstiger worden blijft voor de
bezittende familie de vraag welke vindingrijkheid zij aan de dag weet te leggen om
aan verstervende bewoning te ontsnappen en fossiliserend stichtingsbeheer te
voorkomen. Zonder het bezit alsnog te laten eindigen als decor in een
gemeenteplantsoen.
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Marieke Kuipers
DORDWIJK:
historische buitenplaats in modern beheer
Dordwijk is omstreeks 1630 gesticht, vermoedelijk door de vooraanstaande
Dordtenaar Cornelis van Beveren. Nadien is deze groene oase in het open
polderlandschap stelselmatig uitgebreid door de opeenvolgende particuliere
bezitters. Het aanzien van park en bebouwing wordt nu grotendeels bepaald
door de negentiende-eeuwse transformaties en toevoegingen. Dordwijk is
de meest compleet bewaarde buitenplaats op het eiland van Dordrecht.
Nadat enkele onderdelen al eerder als rijksmonument waren aangewezen,
is in 1995 ook de historische parkaanleg wettelijk beschermd en konden
structurele verbeteringen een aanvang nemen.1.

Van Torensteedje tot Zocherpark
Dordwijk werd aangelegd in de polder Oud-Dubbeldam nabij het voormalige riviertje
de Dubbel, die de kern van Dubbeldam met de Spuihaven van Dordrecht verbond.
Na diverse verervingen werd de buitenplaats, destijds ook wel bekend als het
Torensteedje, in 1692 verkocht aan de bierbrouwer Pieter Onderwater. Toen omvatte
het landgoed een dubbel herenhuis met achtzijdige toren, een boerenwoning,
tuinmanswoning, schuur, tuin en boomgaard op een rechthoekig omgracht terrein,
alsmede bouw- en weilanden. In de loop van de achttiende eeuw begon de familie
Onderwater met de eerste toevoegingen, zoals een grote glazen tuinkoepel en de
aanplant van eikenbos, paardenkastanjes, beuken en acacia's.
In 1851 kwam het geheel in handen van de welgestelde jurist jonkheer Pieter van de
Wall, officier van justitie te Dordrecht, die het initiatief nam tot de grote uitbreiding
en metamorfose van Dordwijk. Het herenhuis werd verbouwd tot ‘kasteelboerderij’
met koetshuis, hooizolder en mattenschuur. De vermaarde Haarlemse (tuin)architect
J.D. Zocher leverde het ontwerp voor een nieuwe parkaanleg in landschapsstijl, met
slingerende waterpartijen als nieuwe omgrenzing. Hierin werd het rechthoekige
zeventiende-eeuwse kerngebied rondom de ‘kasteelboerderij’ geïntegreerd, met
demping van de omgrachting. Veel van Zochers romantische parkaanleg heeft Van
de Wall echter niet meer kunnen genieten, omdat hij al in 1853 overleed. Een jaar
later stelde de douarière, Maria Jacoba van de Wall-Repelaer, de bekwame, doch
weinig bekende hovenier Christoffel Eggink (1820-81) aan als rentmeester/tuinman,
die voordien werkzaam was op de Voorburgse buitenplaats Vredenburgh en in
Wassenaar.

Parkuitbreidingen van Christoffel Eggink
Eggink heeft een belangrijk stempel op Dordwijk gedrukt. In aansluiting op het werk
van Zocher vergrootte hij het park in landschapsstijl, met handhaving van de
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waterpartijen. Zijn eerste bijdragen zijn de villa Dordwijk (in oorsprong een L-vormig
gebouw), gesitueerd op een lichte verhoging en gecomponeerd met vijf zicht-assen,
en het hertenkamp. Beide dateren uit 1856 en vormen nog steeds het visuele
middelpunt van de zuidelijke parkaanleg. Ook ontwierp Eggink priëlen, rustbanken,
bruggen en andere tuin-objecten voor het park, waaronder een (inmiddels verdwenen)
achtzijdig chinees eendenhok op een vlot.
In 1860 werd Dordwijk zuidwaarts uitgelegd tot aan de Achterweg, eveneens met
een landschappelijke parkaanleg van Eggink. In het reeds bestaande park van Zocher
plaatste hij in 1861 een nieuwe oranjerie en een tuinmanswoning en verving hij heul
en hek uit de tijd van de familie Onderwater door een stenen boogbrug met ijzeren
hek. De oude oranjerie werd naar de naburige buitenplaats Weizigt overgebracht.
Het nieuwe gebouw diende mede als onderkomen
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1 Parkontwerp van J.D. Zocher voor de buitenplaats Dordwijk, uitgevoerd in opdracht van jhr. mr.
Pieter van de Wall in 1852 in Engelse landschappstijl; rechtsonder het rechthoekig erf van de
zeventiendeeeuwse kern. Tekening in particuliere collectie.

voor de historische verzameling oranjebomen van de Haagse buitenplaats Sorghvliet,
gesticht door de raadspensionaris-dichter Jacob Cats. De eclectische oranjerie is in
het hart van het vergrote park gesitueerd in de flauwe bocht van de slingerende,
centrale waterpartij. De nieuwe tuinmanswoning werd evenwijdig aan het herenhuis
opgetrokken. Tezelfdertijd werden de nutstuinen uitgebreid met boomgaard, kassen
(voor groente, ananas, druiven), schutting, tuinmuur en opslagloodsen. Tegen de
schuttingen werden vruchtbomen geleid, zoals moerbei-, perzik-, abrikoze- en
perebomen. Al in 1863 noopten bezuinigingen echter tot afbraak van de glazen
tuinkoepel en de ananaskas.

Nieuwe transformaties
In 1880 vestigde jhr P.J.J. Repelaer zich op Dordwijk en werd de villa getransformeerd
tot het huidige driebeukige gebouw in Chalet-stijl. Daarbij werd de nieuw
aangebouwde oostvleugel ondermeer voorzien van bovendeur- en
plafondschilderingen naar ontwerp van de Haagse schilder Johannes Stortenbeker,
verwijzend naar Flora en het buitenleven. De centrale vleugel kreeg een marmeren
hal met stucplafond, gecanneleerde pilasters, serre en trappenhuis. Verder verrees
er een koetshuis achter de ‘kasteelboerderij’. Aan de buitenrand van Egginks eerste
uitbreiding zou naderhand een betonnen zwembad worden aangelegd op dezelfde
hoogte als de villa (dat van 1929 tot 1967 heeft gefunctioneerd maar nu niet meer
wordt gebruikt).
In 1892 werd de buitenplaats in westelijke richting uitgebreid met een parkaanleg
in een minder uitgesproken landschappelijke stijl, mogelijk ontworpen door Christoffel
Eggink junior. Hoofdelement van deze derde uitbreiding is villa Sorghvliet, uitgevoerd
in een schilderachtige, eclectisch-renaissancistische trant naar tekeningen van de
Amsterdamse architect J.F. Klinkhamer. De villa is gesitueerd nabij de buitenbocht
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van de westelijke waterpartij en is toegankelijk via een lange, licht gebogen oprijlaan
met keerlus en afzonderlijk entreehek.
De Tweede Wereldoorlog ging niet zonder gevolgen aan de buitenplaats voorbij. In
mei 1940 vloog de ‘kasteelboerderij’ in brand. Villa Dordwijk werd door Duitse
bezetters gevorderd, die achter in de villatuin een munitiedepot en schuilkelder lieten
aanleggen. De meeste laanbomen werden in 1941 gerooid als brandstof, maar enkele
kastanjebomen aan de overzijde van de huidige Dordwijklaan hebben de oorlog
overleefd. De kasteelboerderij is in 1941-42 naar ontwerp van de Dordtse architect
B. van Bilderbeek herbouwd, met medewerking van de architecten M.O. Beek te
Leeuwarden en C.J. Wierda te Heerenveen van het Bureau Wederopbouw Boerderijen.
De gedeeltelijk gespaarde, achtzijdige toren werd met rijkssubsidie gerestaureerd.
Het bedrijfsgedeelte van de kasteelboerderij werd daarentegen uitgevoerd met
moderne materialen en details zoals machinale bakstenen en betonnen stalramen.
Dat was echter geen beletsel om de kasteelboerderij, die al op de ‘Voorloopige
Monumentenlijst’ van 1915 stond
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2 Kaart der Buitenplaats Dordwijk, opgemeten en getekend door de Dordtse architect H.A, Reus voor
de douarière Maria Jacoba van de Wall-Repelaer in 1860. Hierop zijn zowel de toevoegingen van
J.D. Zocher als de eerste uitbreidingen van Christoffel Eggink te zien. Villa Dordwijk (linksonder)
heeft hier nog een T-vormige plattegrond. Tekening in Afdeling Speciale Collecties Centrale Bibliotheek
Landbouw Universiteit Wageningen.

(p. 57-58), bij de eerste beschermingsronde van de jaren zestig op de monumentenlijst
te plaatsen. De bescherming van beeldbepalende negentiende-eeuwse bouwwerken
als de villa, de toegangsbrug, tuinmanswoning, koetshuis en oranjerie volgde in
1978/1983. De buitenplaats was sinds 1976 in gebruik bij Staatsbosbeheer, die vooral
oog had voor de natuurwaarden van het park en die - noodgedwongen - de
cultuurwaarden van parkaanleg en gebouwen aan hun lot overliet. Een deel van het
terrein rondom villa Sorghvliet werd in 1986 ingericht als Beeldentuin voor de
expositie van moderne sculpturen, maar deze functie is later weer ongedaan gemaakt.
Pas in 1995 is de complete buitenplaats met de bijzondere historische parkaanleg uit
drie fasen en twintig afzonderlijke complex-onderdelen aangewezen als beschermd
rijksmonument. Tegelijkertijd werd de buitenplaats door Staatsbosbeheer
overgedragen aan de eigenaren van Landgoed Dordwijk BV, die al enige jaren in de
gelijknamige villa woonden. Zij hadden een zakelijk èn cultuurhistorisch verantwoord
plan ontwikkeld tot behoud en herstel van Dordwijk als particuliere buitenplaats
onder het motto ‘opdat het verval stopt!’.2.

Wandelen in een particulier park
Door de eeuwen heen is Dordwijk altijd een particulier park gebleven. Ook in de
beheersperiode van Staatsbosbeheer had het publiek slechts beperkt toegang. Het in
zichzelf besloten park laat zich ook het best beleven bij een rondgang in klein
gezelschap.
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3 Kasteelboerderij met achtzijdig torentje, gezien vanaf de entree aan de Dordwijklaan. Opname
Marieke Kuipers, december 1994.

Zochers eerste rondwandeling, in landschapsstijl, is door middel van verschillende
tuinbruggen over de vroegere randvijvers met Egginks tweede rondwandeling
verbonden. Via slingerende paden krijgt de wandelaar op strategische plaatsen
verrassende gezichten op villa Dordwijk, oranjerie, prieel, hertenkamp en Vlotbrug.
De gezichten op de open ruimten, zoals het hertenkamp en de weiden, zijn van
perspectief voorzien door opvallende solitaire bomen. Deze zijn vaak van bijzondere
soorten (waaronder een Sequoia semper-virens en een Gingko biloba) en stammen
mogelijk nog uit de tijd van Zocher en Eggink.
Villa Dordwijk heeft vijf zicht-assen, ondermeer op het hertenkamp, over het water
op de oranjerie met bijzondere bomen (zoals haagbeuk, rode paardekastanje, treurbeuk
en moerascypres) en op de Tentbrug langs de mammoetboom. Via de Bloemenbrug
gaat de wandeling over naar Egginks eerste uitbreiding op het westelijk deel van het
vroegere weilandgebied. De wandeling leidt vervolgens langs diverse curven naar
het rustieke prieel aan de zuidzijde, vanwaaruit de wandelaar wisselende uitzichten
heeft over de zich vertakkende waterpartij, monumentale beuken, hertenkamp, villa
Dordwijk en de open weide aan de oostzijde.
Het sierlijk omheinde hertenkamp is vanouds door de centrale waterloop in twee
delen gesplitst. De beide hertenkamp-delen zijn via een eenvoudige vlotbrug met
elkaar verbonden. Het kleine, westelijke deel is bestemd als verblijfsruimte voor de
bok - en beplant met een linde. Het grote, oostelijke deel bevat wilde kastanjebomen
en rode beuken, ter beschaduwing en voor de extra voedselvoorziening van de
damherten. In westelijke richting heeft de wandelaar nu uitzicht op villa Sorghvliet,
waarvan de parkaanleg geheel is afgestemd op die van Dordwijk. De wandeling van
Dordwijk buigt verder noordwaarts naar twee belangrijke gezichtspunten: de Vlotbrug
(benadrukt door een tulpeboom) en de oranjerie (gemarkeerd door een rode beuk en
een treurbeuk). Vanaf de oranjerie voert het wandelpad naar de Tentbrug en de
nutstuinen. Via de kasteelboerderij en bijgebouwen leidt het pad uiteindelijk weer
naar de entree van de buitenplaats.
Villa Sorghvliet heeft een eigen oprijlaan vanaf de noord-hoek met een enkele eikenrij
(W) en een dubbele eikenrij (O) als laanbeplanting, eindigend met een kastanjegroep
en een solitaire rode beuk. Vanuit de villa reikt een lange zicht-as over de brug naar

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

het Nieuwe Werk en het hertenkamp van Dordwijk. Zo heeft elke fase van aanleg
een eigen karakteristiek, zonder de andere onderdelen te domineren. Bij elke nieuwe
fase is rekening gehouden met de kwaliteiten van de reeds aanwezige bebouwing en
parkaanleg, waardoor één compositorisch geheel is ontstaan, dat de wandelaar steeds
opnieuw boeien kan.3.

Actie en visie van de eigenaren
Staatsbosbeheer had in 1978 een restauratieplan laten opstellen voor herstel van park
en gebouwen van de al lang niet meer onderhouden buitenplaats. Dit plan bleek zo
ambitieus dat de dienst terugschrok van de kosten en koos voor het louter gebruik
als natuurreservaat. Alleen het allernoodzakelijkste onderhoud werd verricht. Doordat
het rijk niet aan zichzelf sub-
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4 Gezicht op de Oranjerie van de hand van Christoffel Eggink (1861) over de slingerende centrale
waterpartij naar ontwerp van J.D. Zocher (1852), tegenwoordig het middelpunt van de totale
parkaanleg. Opname Marieke Kuipers, december 1994.

sidieert, hielp de recent verworven monumenten-status niet om de verzakte villa
Dordwijk en de verwaarloosde oranjerie in betere staat te brengen, maar wel om
sloop daarvan te beletten. Later overwoog Staatsbosbeheer om de buitenplaats over
te dragen aan de gemeente Dordrecht. Deze - ook al armlastige - overheidsinstantie
had echter snode plannen om Dordwijk te integreren in de twee aangrenzende
stadsparken (Overkamp en Dubbelmondepark) en er een beeldenpark in te richten,
waardoor de historische parkaanleg verloren dreigde te gaan.
Zo kwam in 1989 als nieuwe eigenaar Daan van der Have te wonen in villa Dordwijk,
die toen volgens zijn zeggen bijna op instorten stond.4. Desondanks heeft hij de kans
gegrepen om zich op deze schilderachtige plaats te vestigen, in 1995 gevolgd door
zijn zakelijk compagnon Hans Loos. Hun komst luidde een nieuwe ontwikkeling in
voor het beheer van de buitenplaats. Dankzij monumentensubsidies kon de villa
worden gerestaureerd en voor dubbele bewoning geschikt gemaakt door een verticale
splitsing. Eigenlijk was Van der Have bij toeval op Dordwijk terecht gekomen.
Destijds exploiteerde hij een bekend Dordts restaurant en vanuit die positie kon hij
sinds 1980 het geworstel van Staatsbosbeheer volgen om de buitenplaats te beheren
zonder voldoende budget. Samen met zijn compagnon besloot hij om niet alleen een
restauratieplan voor het landgoed te ontwikkelen met een lange-termijn-visie, maar
ook om een duurzame inkomstenbron te creëren voor het permanente onderhoud van
park en gebouwen. Toen zij de villa betrokken, wisten Van der Have en Loos wel
dat dit complex-onderdeel op de monumentenlijst stond maar niet dat het rijk een
speciaal aanwijzingsprogramma voor de bescherming van particuliere buitenplaatsen
in uitvoering had, waarop Dordwijk ook voorkwam. Hun initiatief om de gehele
buitenplaats te beschermen viel daarmee goed samen. Bescherming bleek eens te
meer noodzakelijk toen de kap van villa Sorghvliet begin 1995 in brand vloog. Herstel
was alleen met extra financiële steun mogelijk. Nog in hetzelfde jaar richtten Van
der Have en Loos de ‘Landgoed Dordwijk BV’ op, die de buitenplaats nu op een
moderne wijze beheert met behoud van het historisch karakter. Inmiddels zijn
koetshuis, tuinmanswoning, wagenschuur, een deel van de ‘kasteelboerderij’ en villa
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Sorghvliet voor bewoning verbouwd en aan particuliere gegadigden verkocht met
recht van opstal. De grond is in erfpacht uitgegeven.
In totaal wonen er nu twaalf gezinnen op Dordwijk, die alle de strenge, doch duidelijke
regels van de BV voor een gepast gebruik van de buitenplaats in acht moeten nemen.
Per gezin is er bij voorbeeld niet meer dan één parkeerplaats bij elke woning. Voor
extra auto's wordt een terreintje buiten het toegangshek aangelegd en dan moeten de
bewoners en hun bezoekers maar een eindje lopen. Verder is in het verkoopcontract
een anti-speculatiebeding opgenomen met terugverkoopverplichting.
Alles is gericht op langdurig en harmonieus gebruik van park en bebouwing, met
een welgekozen evenwicht in privéruimten en gemeenschappelijke onderdelen. Zo
is de omheinde moestuin in 1995 geheel in ere hersteld en wordt deze door beide
eigenaren voor eigen gebruik onderhouden. Maar ook de overige
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5 De in 1880 in chaletstijl verbouwde Villa Dordwijk voor de laatste restauratie; gezicht vanaf de
zuidwestzijde. Foto in particuliere collectie.

bewoners van Dordwijk kunnen van deze biologisch geteelde groenten genieten.
Tevens is de verwaarloosde groentenkas zorgvuldig gerestaureerd, waar nu paprika's
en druiven welig tieren. De oude broeibakken doen weer dienst en tegen de tuinmuur
groeien weer leibomen. Dit jaar (1998) is begonnen met de heraanplant van de
vroegere fruitboomgaard. Onlangs is de restauratie voltooid van de beeldbepalende
oranjerie, die dankzij de inzet van de nieuwe eigenaren behouden is gebleven en die
mede gebruikt zal worden voor publieksfuncties.
Tussen wagenschuur en koetshuis wordt een schutting geplaatst om beide woningen
meer privacy te geven, doch zodanig dat het erf als een historische eenheid te beleven
blijft. Over de verdere herinrichting van het erf wordt nog nagedacht en ook over
het toekomstig gebruik van de boerderijschuur. Een woonfunctie is minder gewenst
wegens de kans op onderlinge overlast. Van der Have heeft de tijd om hiervoor samen
met zijn compagnon een toekomstvisie te ontwikkelen, terwijl hij zijn moestuin
bewerkt of in het park rondwandelt.

Lusten en lasten bij het beheer
De aanwijzing van Dordwijk als beschermde buitenplaats betekende een wezenlijk
verschil voor het beheer en was zeer gewenst wegens de bijbehorende
subsidiemechanismen. Vooraf had Van der Have niet beseft dat ook het psychologisch
effect van de beschermde status als rijksmonument zo belangrijk zou zijn als
ondersteuning tegen de bedreigingen van buitenaf. Deze status geeft hem zowel
financiële als morele steun in zijn streven om Dordwijk als historisch landgoed in
stand te houden. Naar zijn mening zou het stelsel van bescherming en financiering
door het rijk daarom nooit bij de gemeenten terecht mogen komen, omdat zich op
dat niveau veel eerder tegengestelde belangen voordoen en omdat daar de noodzakelijk
kennis ontbreekt voor een goed beheer. Ter illustratie noemt hij cijfers: op een totale
investering van f 5 miljoen kreeg hij f 1,4 miljoen aan subsidies, waarbij de gemeente
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Dordrecht niet meer dan een bijdrage van f 200.000 kon leveren en niet van andere
mogelijkheden op de hoogte bleek. De subsidiegelden moesten echter uit verschillende
potjes bij elkaar gesprokkeld worden, zoals de ‘zure regen-gelden’ van de Europese
Unie en de ‘extra dotatie’ van de Nuis-gelden, voor de restauratie van respectievelijk
de jarenlang verwaarloosde oranjerie en de door
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6 Villa Sorghvliet, ontworpen door de Amsterdamse architect J.F. Klinkhamer (1892), na herstel van
de brandschade van 1995; gezicht vanaf de zuidoostzijde. Foto in particuliere collectie.

brand getroffen villa Sorghvliet. De regeling van de Brhb (Besluit rijkssubsidiëring
historische buitenplaatsen) geldt alleen voor de bijgebouwen en de tuinsieraden en
niet voor de hoofdgebouwen. Voor het groot achterstallig onderhoud van een
historische parkaanleg bestaat een afzonderlijke subsidieregeling via het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, terwijl voor het periodiek onderhoud een
beroep kan worden gedaan op hoveniers van de PHB. Deze versnipperde
subsidieregelingen staan volgens Van der Have een integrale aanpak voor restauratie
en onderhoud van een historische buitenplaats in de weg. Althans, zij vergen een
groot doorzettingsvermogen van zowel eigenaren als ambtenaren om de financiering
van een totaal-plan rond te krijgen.
Om kosten te besparen besloot Van der Have om geen dure architect in te schakelen
voor de restauratie. In plaats daarvan werden (en worden) verbouwingen en
park-onderhoud in eigen beheer uitgevoerd aan de hand van een referentieproject en
vooraf opgestelde resultaat-beschrijvingen. Die zijn naar zijn mening meer omvattend
en eenvoudiger dan gedetailleerde bestekken. Weliswaar had de gemeente
aanvankelijk nog wat moeite met deze nieuwe werkwijze, maar uiteindelijk zijn toch
de nodige vergunningen gegeven. Dat was mede mogelijk omdat voor specifieke
onderdelen wel deskundige hulp werd ingeroepen en omdat bij de gebouwen het
oorspronkelijk karakter zoveel mogelijk intact is gelaten. De functie-aanpassingen
zijn op terughoudende wijze doorgevoerd, waarbij met name is gelet op het historisch
aanzicht rondom het erf. Het gebruik van daklichten en beglaasde deuren aan de
achterzijde is onvermijdelijk, maar een nieuwe architectonische visie wordt krachtig
afgewezen: ‘geen architectonische daad van de twintigste eeuw eeuw bij Dordwijk’.
Moeilijkheid is dat de overheid slechts achteraf kan reageren en niet van begin af
aan betrokken is bij de ontwikkeling van een totaal-visie. Overheidsbemoeienis is
er alleen wanneer een eigenaar iets wil en dat ging in het geval van Dordwijk met
de gebruikelijke problemen gepaard. De bestuurlijke veranderingen hebben zeker
geen verbetering gebracht wat betreft inzet van deskundigheid en financiële middelen.
Tussen rijk, provincie en gemeente bestaat een groot verschil. Nogmaals komt Van
der Have er daarom op terug dat de gemeenten geen aanspreekpunt kunnen zijn voor
restauratie en onderhoud van historische buitenplaatsen.
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Cultuur- en natuurwaarden
Al twintig jaar lang vinden er maandelijks rondleidingen op Dordwijk plaats voor
publiek, verzorgd door het Instituut voor Natuurontwikkeling (IVN). De nadruk ligt
daarom op de beleving van de natuurwaarden in het park. Van der Have heeft deze
‘erfenis’ van Staatsbosbeheer zonder bezwaar overgenomen. Hij vindt dat wanneer
de overheid met gemeenschapsgelden meebetaalt aan de instandhouding van een
‘groen monument’, de gemeenschap ook moet kunnen meegenieten van de bijzondere
cultuur- en natuurwaarden. Sterker nog, hij zou de rondleidingen willen intensiveren
(naar een wekelijkse frequentie), voor zover dat niet ten koste gaat van het landgoed.
Daarnaast denkt hij aan jeugdeducatie (o.a. via scholen) èn aan culturele activiteiten
met een gro-
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7 Interieur van de Oranjerie met ijzeren kapconstructie van Polonceauspanten uit 1861, vóór de
recente restauratie van 1998, waarbij vele oorspronkelijke elementen behouden zijn gebleven. Foto
in particuliere collectie.

8 Overzicht van de herstelde moestuin en groentenkas uit 1861; op de achtergrond de stenen fruitmuur
voor leibomen, waarachter de oranjerie. Foto in particuliere collectie.

tere toeloop in één keer, bij voorbeeld tuinconcerten in de weer geheel herstelde
oranjerie. In geen geval wil hij braderieën of andere grootschalige commerciële
evenementen. De rust en de waardigheid van de buitenplaats mogen niet verstoord
worden.
De educatieve activiteiten zijn nu vooral gericht op de natuurwaarden. Tevens zou
Van der Have de aandacht willen vestigen op de culturele aspecten van het landgoed,
vooral op het begripsniveau van kinderen. Volgens hem zijn kinderen, evenals hijzelf,
gefascineerd door de ontwerppraktijk van een tuinarchitect, die een parkaanleg
bedenkt en daarbij de zekerheid heeft dat hij nooit het eindresultaat van zijn werk
zal zien (‘Boompje groot, plantertje dood’). In deze jachtige tijd van vluchtige
impulsen, zoals van een videoclip, is het essentieel om een tegenwicht te hebben dat
uitgaat van langzame ontwikkeling en lange termijn-werk. Dit kan tevens in historisch
perspectief worden geplaatst door terug te gaan naar de oorsprong van Dordwijk en
haar verschillende ontwikkelingsfasen. Juist door bezoeken aan andere historische
buitenplaatsen ontstond het besef dat landgoed Dordwijk een uniek karakter heeft
door de gefaseerde ontwikkeling (kasteelboerderij met erf, villa en Engels
landschapspark en Sorghvliet), waarin de gebouwen niet domineren maar fungeren
als blikvangers tussen de groene coulissen.
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Even belangrijk is de nadruk op het onderhoud van de buitenplaats. Van het park
zijn de natuurwaarden
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door het IVN onderzocht (met subsidie van de gemeente) en opgenomen als element
in het beheersplan. Daarin is tevens de kennis van de stichting PHB ingebracht over
de cultuurwaarden van de parkaanleg. In onderling overleg zijn keuzes gemaakt,
waarbij de hoofdstructuur van Zocher tot uitgangspunt is genomen. De invullingen
van Zochers structuur zoals deze feitelijk zijn te traceren (grotendeels naar ontwerp
van Eggink), zullen zoveel mogelijk worden gerespecteerd of teruggebracht.
Hoofdkenmerken zijn de slingerende waterpartijen en vele vista's, de afwisseling
van open en gesloten ruimten en van hoge en lage begroeiing. Om weer terug te gaan
naar de historische basis zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals het kappen van
150 bomen (o.a. esdoorns) en verjonging van de aanplant. Nu is er veel ‘wildgroei’
die de oude doorzichten belemmert en die niet bij de historische parkaanleg hoort.
Ook voor het monumentale groen biedt de beschermde status Van der Have steun
bij de ontwikkeling van zijn plannen om het monumentale beeld van het landgoed
terug te brengen en instand te houden.

Positie van PHB
Desgevraagd stelt Van der Have dat de stichting PHB een fantastisch uitgangspunt
hanteert en een plezierige instelling is waar zeer betrokken mensen met veel inzet
werken. Wel vindt hij het frustrerend om met problemen geconfronteerd te worden
als gevolg van gebrek aan middelen en organisatie. Zijn contacten met de PHB zijn
goed, maar ‘binnen het kader van wat zij kunnen en dat is niet wat ze zouden moeten
doen’. Zijns inziens heeft de stichting ‘beleidsmatige problemen inzoverre dat zij als
uitvoerende organisatie veel te onduidelijk is in het aanbod van eigen diensten. Juist
het verlenen van gespecialiseerde diensten is essentieel voor een goed beheer van
een historische buitenplaats, maar aanvullende onderhoudsactiviteiten - zoals gras
maaien - zijn helemaal niet nodig’. Volgens Van der Have moet de PHB teveel
schipperen en pakt dat negatief uit. Hij heeft de indruk dat de stichting niet goed kan
omgaan met nieuw aangeslotenen en dat elke nieuwe toevoeging een aanslag vormt
op reeds gedane toezeggingen aan ‘oude klanten’. Daarom zou de overheid zich
moeten inspannen om doel en taak van de PHB te helpen definiëren en evenredig
van financiële middelen te voorzien. Daarvoor is een rationele kijk op onderhoud en
organisatie nodig.
Tijdens het gesprek blijkt dat ook bekendheid bestaat met de Nederlandse
Vereniging van Landgoedeigenaren, die onlangs een samenwerkingsverband heeft
afgesloten met de PHB. Deze vereniging heeft een andere basis dan de PHB, die
volgens Van der Have duidelijk een door de overheid neergezette organisatie is en
sterk inspeelt op de historisch gegroeide belangen van de ‘traditionele’
buitenplaats-eigenaren. De PHB zou meer open moeten staan voor een moderne,
zakelijke aanpak, zonder de historische waarden uit het oog te verliezen. Voor de
monumentenzorg heeft hij tenslotte nog een duidelijke boodschap: ‘restauratie is een
loos gebaar indien niet wordt voorzien in onderhoud op de lange termijn.’ Het Besluit
Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten (Brom) is in dit opzicht een duidelijke
regeling en Van der Have heeft hiervan, als een van de eersten, dankbaar gebruik
gemaakt. Maar deze regeling geldt alleen voor gebouwen. Voor het onderhoud van
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historische parken zou een vergelijkbare subsidiëring moeten komen, want ‘goed
onderhoud van cultureel erfgoed is van belang voor iedereen, dus ook voor de
subsidieverleners’. Van der Have en Loos zetten zich metterdaad in voor het
onderhoud van Dordwijk. Hun moderne aanpak om een historische buitenplaats te
beheren verdient navolging.

Eindnoten:
1. De auteur was zowel in 1978 als in 1995 betrokken bij de aanwijzing van eerst villa Dordwijk
en andere onderdelen en later de complete buitenplaats als beschermd monument. Hiervoor is
gebruik gemaakt van de volgende bronnen en publicaties: pandsdossiers Dordwijk
(archief-RDMZ, Zeist); kaarten en tekeningen in gemeentearchief Dordrecht; Register van
eenige nieuwe werken op Dordwijk gesticht in mijn tegenwoordigheid, s.l., s.a. (circa
1876)(document in gemeentearchief Dordrecht), J.W. Eggink, Dordwijk, Overdruk van een
handgeschreven boekje, Rotterdam 1933; P. Goedhart, Onderzoek naar ontstaan en de
ontwikkeling van de buitenplaats ‘Dordwijk’ bij Dordrecht, Rijswijk 1986; L. Schrofer, De
historie van het landgoed Dordwijk, rapport Staasbosbeheer, Klaaswaal 1976; M. Steenhuis,
Dordwijk, van landgoed naar stadsgoed?, Nota in kader practicum monumentenbeheer Vrije
Universiteit, Amsterdam, 1993; J.N. Voorhoeve, Dordrecht, Stad in de ruimte, Den Haag 1974.
2. Zie D.J. van der Have en J.W. Loos, Plan tot behoud van Landgoed Dordwijk, Dordrecht 1995.
3. Bovenstaande beschrijvingen zijn grotendeels gebaseerd op de in 1995 door de auteur, samen
met Ulbe Mehrtens, opgestelde register-omschrijving van buitenplaats Dordwijk; zie verder
noot 1. Een en ander is ook te vinden in het later verschenen artikel van R.H.M. van Immerseel
en P.F.M. van Oosterhout, ‘Dordwijks aanleg in landschapsstijl: J.D. Zocher jr. en Chr. Eggink’,
in: Tuinkunst 3, Amsterdam 1997, p. 74-94.
4. Deze en volgende paragrafen zijn gebaseerd op een interview met de heer D.J. van der Have
op 4 september 1998, die ik hierbij dank voor zijn medewerking.

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

121

Erik A. de Jong
Oord van Eden, Oord van Heden. Over de esthetica van de Nederlandse
tuin- en landschapsarchitectuur
Fotografische beelden van Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur,
zoals die van de aanleg op het landgoed Bingerden gefotografeerd door
Marijke Heuff, laten niet na direct te fascineren. De lens legt in een
samenhangend gebaar zowel de esthetiek van de geometrie van het
zogeheten ‘stijve tuintje’ vast als de vloeiende contouren van de
landschappelijke aanleg.
Tegelijkertijd biedt het beeld een vergezicht dat de aanleg rond het huis in relatie
plaatst met het omringende agrarisch landschap: tuin, park en landbouwgronden zijn
ieder op zich en samen de uitdrukking van een cultuurlandschap waarvan de betekenis
de grenzen van het landgoed overstijgt. Dichtbij en veraf liggen gevat in een beeld
van grote, welhaast vanzelfsprekende en tijdloze schoonheid: kan men hier Arcadië
ervaren?
Maar naast fascinerend, zijn zulke beelden tegelijkertijd complex: de esthetiek
waarmee tuin en landschap zich hier voordoen is immers meer dan enkel een stijl,
meer dan enkel een beeld. Het betreft een levend landschap, een werkzaam bedrijf,
waar hard gewerkt moet worden om deze schoonheid tot stand te brengen. Bovendien
is deze schoonheid allesbehalve vanzelfsprekend en dus niet zonder bedreiging:
oprukkende infrastructuur en verstedelijkingsprocessen, plannen op ambtelijke
bureaus en tekentafels zouden er voor kunnen zorgen dat dit cultuurlandschap wordt
getransformeerd naar het landschap van Arcadië zoals dat oorspronkelijk in de antieke
Griekse literatuur wordt beschreven: een woest en öde landschap dat schrijft ‘Et in
Arcadia Ego’: ‘Ook ik, de dood, ben in Arcadië’. Bingerden mag wat dat betreft
gelden als een metafoor voor andere historische tuin- en landschapsarchitectuur die
nog vaak gezien wordt als bruikbare ruimte om te koloniseren met architectuur,
wegen of parkeerplaatsen.
In onze tijd, aan het einde van de twintigste eeuw, kunnen we constateren dat het
Nederlandse landschap in een identiteitscrisis verkeert. De toekomstige inrichting
van ons land is voorwerp van debat, de betekenis van het Groene Hart,
verstedelijkingsprocessen, urbanisatie van het platteland, effecten van onze
toenemende mobiliteit, de implementatie van de Ecologische Hoofd Structuur, de
aanleg van nieuwe natuurgebieden staan centraal in de aandacht. De rapporten van
de overheid brengen steeds nieuwe concepten over het landschap naar voren, terwijl
jonge ontwerpers in het kader van een prijsvraag voor de Eo Wijersstichting zich dit
jaar met een futuristische blik over het aanzien van Nederland in 2030 bogen. In de
discussies roeren zich de academische disciplines van de archeologie en de historische
geografie met succes ter verdediging van hun onderwerp.
Over de esthetica van het landschap wordt echter weinig gesproken, waarschijnlijk
omdat de idee van natuurschoon behoort tot een voorbij begrippenapparaat. De
esthetica van ons landschap, als een bewuste constructie van schoonheid, verwijst
ook naar het ontwerp dat ten grondslag ligt aan het Nederlandse landschap en het is
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juist het landschapsontwerp dat in deze moderne discussie maar moeilijk zijn plaats
vindt. Daarbij doet zich de paradox voor dat in het Natuurbeleidsplan van 1990 wordt
geconstateerd dat wij van de botanische en ecologische betekenis van ons landschap
veel weten, maar dat de kennis van de culturele betekenis van ons landschap nog
grote lacunes vertoont. En dat terwijl ons land in een West-Europese kontext de
resultante is van een kontinue ingrijpen in en vormgeven van onze natuurlijke
topografie. Is dat gebrek aan kennis de reden dat de traditie van de Nederlandse tuinen landschapsarchitectuur zo'n geringe rol speelt in de huidige discussies over ons
landschap? Is dat de reden dat de jonge ontwerpers die deelnamen aan de Eo
Wijersprijsvraag volstrekt voorbij kunnen gaan aan de historische gelaagdheid van
ons landschap? Zij worden daarbij overigens bijgestaan door erkende grootmeesters
in hun vak zoals Rem Koolhaas, die tijdens de uitreiking van de Sikkens en
Maaskantprijs aan land-
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schapsarchitect Adriaan Geuze in 1995 kon beweren dat het landschap onschuldig
is, in principe niet door de mens is gemaakt en concludeerde dat ‘landschap kan
landschap door ‘landschap’ vervangen. Landschap kan ‘vernieuwen zonder pijn’.
Ook aan Koolhaas ging de realisatie voorbij dat het landschap vol geschiedenis, vol
littekens zit, ‘schuldig’ is in de betekenis zoals de dichter Armando het heeft gebruikt:
zwijgend spreekt het landschap van de goede en slechte dingen die er hebben
plaatsgevonden.
Waar het landschap overladen wordt met ‘programmatische claims, variërend van
ecologische infrastructuren tot mainportfuncties’ en milieuvraagstukken,
stadslandschappen en een geïndustrialiseerde agrarische sector dwingen tot herziening
van de betekenis van het landschap, is het merkwaardig dat onze rijke ontwerptraditie
op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur nog maar zo weinig aan de
discussie omtrent natuur en landschap in de stad en daarbuiten heeft bijdragen - al
dient direct opgemerkt dat er zich sporen van een kentering afspelen. Een verklaring
voor deze merkwaardige situatie kan ons in diverse richtingen leiden. Doordat de
opleidingen landschapsarchitectuur in Delft en Wageningen en aan de verschillende
Academies voor Bouwkunst gedomineerd worden of door Bouwkunde en Stedebouw
of door de technische benadering van landbouw en landinrichting, kan de opleiding
tuin- en landschaparchitectuur aan deze instituten (maar ook de bosbouw bijvoorbeeld)
haar culturele opdracht maar moeilijk waarmaken, al probeert men op
bewonderenswaardige wijze binnen de opleidingen deze vakken de betekenis te
geven die ze toekomt en bovendien door onderzoek essentiële vragen op het gebied
van ontwerp en geschiedenis aan te snijden. Daarbij komt dat de tuin- en
landschapsarchitectuur als een historische wetenschap niet die plaats aan de
universiteiten heeft als de archeologie en de historische geografie, zodat ook
verbanden met de ontwerpwereld en de wereld van de praktijk niet de vruchten
kunnen afwerpen, die men zich zou wensen: dat geldt zowel de deelname aan de
huidige discussies waarbij historisch inzicht voedend zou kunnen zijn voor actuele
concepten als de bijdrage aan de waardestelling, het beheer, het behoud en de
conservering van historisch ‘groen’ erfgoed.
Hoe kunnen wij de positie van de tuin- en landschapsarchitectuur in onze cultuur
nader definiëren en een plaats geven? Daarbij gaat het vooral om de tuin- en
landschapsarchitectuur vanuit haar eigen, interne, tradities te bepalen. Het lijkt een
vraag die gezien het bovenstaande onvermijdelijk is. Het antwoord dat ik er in deze
tekst op zoek komt uit bij een nadere bepaling van wat de esthetica van de Nederlandse
tuin- en landschapsarchitectuur voor ons betekent: het ‘mooi’ vinden van tuinen,
buitenplaatsen en ontworpen landschappen behoort voor een groot publiek vaak tot
de allereerste indrukken, al kan deze ervaring hoogst onbestemd zijn en variëren van
een oppervlakkige, romantische sensatie van een leven in Arcadië tot een werkelijke
ervaring die inzicht verschaft in het wezen van de natuur in tuin, park en
cultuurlandschap, die tot stand is gekomen in samenwerking met de mens.
Esthetische werking hangt af van vorm, beplanting, ligging, licht, kleur, inrichting,
fauna, om enkele ingrediënten te noemen, en hangt in de tuingeschiedenis vaak samen
met het classificeren van een tuin, park of buitenplaats in een bepaalde ‘stijl’. Ook
in de werkbundel Werken aan Arcadië voor dit symposium, waarin buro's en
instellingen hun voorstellen presenteren, vallen vaak stijlkwalificaties te lezen als
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renaissance, barok, rococo, romantiek enzovoort en worden de tuinen van Beeckesteyn
met name gekwalificeerd als ‘barok’ (voor het geometrische) en ‘romantisch’ (voor
het landschappelijke gedeelte). Nu zijn dit soort stijlcategoriën, ontleend aan de
kunstgeschiedenis, heel handig, maar wat zeggen zij eigenlijk? Binnen de
kunsthistorische wetenschap wordt steeds meer het probleem gevoeld dat door deze
terminologie wordt geschapen omdat zij wel iets zegt, maar niets wezenlijks verklaart.
Er wordt immers een eenheid van een cultuurperiode suggereert waar eigenlijk
diversiteit bestaat. Dat gaat ook voor de tuin-en landschapsarchitectuur op: de tuinen
van Clingendaal en Zorgvliet, beide bij Den Haag, beide in dezelfde laag van
opdrachtgevers rond 1670-1690 ontstaan, verschillen meer van elkaar dan dat zij
overeenkomen. Ook in de eigen tijd werd dat al zo gevoeld: als de Engelsman Shaw
in 1709 Zorgvliet bezoekt, zo heeft Marleen Dominicus-van Soest eens scherpzinnig
opgemerkt, schrijft hij dat ‘if the Production of Art has been but half so plentiful as
those of Nature it would be one of the charming seats in the Universe’. Naar aanleiding
van Clingendaal schreef dezelfde toerist dat daar ‘Art is so much superior to nature’.
De tuin werd dus niet in termen van ‘stijl’ gelezen (een begrip in onze zin onbekend
tot in de 19de eeuw) maar in de mate waarin natuur en kunst zich tot elkaar verhielden:
de natuur werd op Zorgvliet wilder en vrijer ervaren dan in het meer door architectuur
en kunst gedomineerde Clingendaal. Dat verklaart wellicht waarom het goed
onderhouden Zorgvliet de vorst van Anhalt-Dessau, de latere stichter van het
‘Gartenreich Wörlitz’ en in 1764 voor de eerste maal op reis naar Engeland, in zijn
reisverslag doet schrijven dat de tuin ‘ons de eerste indruk gaf van de engelse
landschapsstijl’ (‘nous donna le premiér l'idée des jardins anglois’).
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1 Chr. Henning, Wandelaars in het park van Biljoen (detail), ets ca 1790. Arnhem, collectie
Gemeentemuseum.

De esthetica van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur heeft naar mijn
idee vooral de klank behouden van datgene wat in het Grieks ‘aisthèsis’ is, namelijk
de zintuigelijke ervaring, die leidt tot ervaring, kennis van zaken, smaak en begrip.
Het is dit besef van de landschappelijke omgeving die volgens Arnold Berleant, in
zijn vorig jaar verschenen inspirerende Living in the Landscape. Towards an
Aesthetics of Environment, verbonden is met wat in een bepaalde cultuur, een bepaalde
tijd een wijze van zien, van begrijpen, van maken en ontwerpen is. De esthetica van
de tuin- en landschapsarchitectuur hangt dus voor een groot deel af van de ervaring
waartoe een ontwerp inspireert. Zij ontleent haar culturele belang en identiteit in
hoge mate aan de herkenning van de wisselende verhoudingen tussen natuur en kunst,
of: cultuur, zo men wil. We kunnen dit in talloze bronnen nalezen, vooral ook uit de
periode waarin de esthetica van de tuin- en landschapsarchitectuur als zelfstandige
kunsttheoretische, filosofische en literaire categorie een hoogtepunt bereikte en wel
bij de introductie van de landschapsstijl in de late 18de eeuw.
Tijdens een recent werkcollege aan de Vrije Universiteit te Amsterdam verdiepte
een aantal studenten architectuurgeschiedenis zich in de Nederlandse receptie van
de landschapsarchitectuur in deze periode. Wij waren tijdens dat onderzoek vooral
geïnteresseerd in de interpretatie van contemporaine schriftelijke bronnen waarin
een nieuwe esthetica van de landschapsstijl werd gepresenteerd: theoreti-

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

124
sche artikelen in tijdschriften maar ook botanische werken, reisbeschrijvingen,
dagboeken, literaire teksten en gastenboeken, waarin bezoekers hun respons na een
wandeling opschreven. Zo onderzocht Wilma Nijenhuis ondermeer het gastenboek
van Rhederoord te Rheden (dat een periode van 1798 tot 1823 bestrijkt) en het meer
drukbezochte gastenboek van Biljoen en Beekhuizen bij Velp (dat een periode beslaat
van 1790 tot 1795). In de door Posth ontworpen ‘Kluys’ of hermitage op Rhederoord
schreven adel, studenten, predikanten en gewone burgers hun respons op het bezochte
park neer. Geen stijlkwalificaties, maar wel de strofe dat ‘Hier is Natuur met Kunst
gepaard / Dat alles in zich zaam vergaart, / Wat 'n mensenhart op 't lieflijkst kan
bekoren’, zo dichtte Copes van Hasselt voor de gelegenheid. Het is opvallend dat de
zintuigelijke ervaring van het park vooral aanleiding geeft tot dichtwerken, die de
stemmingen van het gemoed moeten verwoorden. Het park brengt in verrukking,
doet de wandelaar zaligheid smaken, bereidt hem geluk en brengt hem vrede die het
hart verblijdt. Rhederoord is een paradijs, zoals de Haagse Copes van Cattenburch
als volgt dichtte en waarop de titel van deze lezing is geïnspireerd: ‘Oord van Rheden
/ oord van Eden / Ja Hemeloord / is Rhederoord’. Voor sommigen hield zulke lof
een vergelijking in met andere parken zoals Rozendaal bijvoorbeeld met zijn
waterwerken, Beekhuizen met ‘de sinister van uw achtbaar woud’ en Sonsbeek met
zijn bekoorlijke vijver: maar geen van deze haalde bij het heerlijk uitzicht van
Rhederoord. Het is een bewijs dat de onderlinge kenmerken van parken met elkaar
werden vergeleken, niet als stijl, maar om de betekenis die zij hadden in de cultuur
van de ervaring. Gillis van Noort kan daarom zeer ondogmatisch in 1822 opmerken
dat als alle rechte lanen op Rhederoord tot ‘Engelsch draaiwerk wierd herboren’
uitzichten aan betekenis zouden inboeten, want, zo zegt hij ‘Berisp daarom de stijfheid
niet / Bewonder liever 't fraai verschiet / Want daarom zijn zij gladgeschoren’. Als
wij enkel normen van stijl hanteren (want daaraan kleeft ook de notie van vooruitgang
en moderniteit) dan zouden wij zijn uitspraak enkel als volkomen ouderwets
interpreteren, in plaats van te begrijpen dat de schrijver zich uitspreekt over de
essentiële werking van het vormvocabulair van de landschapsarchitectuur en de wijze
waarop deze binnen de cultuur van de tijd werd begrepen. Zo moeten wij ook de
uitspraak begrijpen van de huisvrouw uit Rotterdam, die op 12 augustus 1805 in het
gastenboek schreef: ‘Enig [en zij bedoelde natuurlijk: enig in zijn soort] is de tuinman
van Rhederoord / Zeg het voort!’. Lof voor proper onderhoud, een resultante van
precieze horticulturele kennis en techniek, was misschien wel het mooiste compliment
dat deze tuinman - en zijn opdrachtgever - van een Hollandse vrouw kon krijgen.
De betekenis van de tuin- en landschapsarchitectuur is dus minder afhankelijk van
onze abstracte indeling in stijlen en meer van de respons van de bezoeker, een respons,
die afhankelijk van sociale positie, opvoeding en ervaring, telkens anders kan zijn.
Jacob Boreel zal op Beeckesteyn het verschil dat wij in zijn park maken tussen barok
en romantisch, niet goed hebben begrepen. Hij zal eerder de verschillen in effect en
ervaring binnen het geheel van zijn buitenplaats als bijzonder hebben aangemerkt.
Het zal hem eerder om de kontrasten zijn gegaan binnen het vormvocabulair - de
ontwerpgrammatica - zo men wil. De bestaande geometrische structuur met de
vernieuwingen daarbinnen en de landschappelijke aanleg werden immers, als we de
kaart van Michaël voor waar mogen aannemen, door middel van een geprononceerde
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hoofdas en door de wandeling samengebonden tot een fysieke, emotionele en /of
intellectuele ervaring.
Het begrip wandeling wordt in de literatuur over de tuin- en landschapsarchitectuur
zo vaak gebruikt, dat we eigenlijk vergeten zijn te definiëren en te bestuderen wat
de betekenis van de wandeling eigenlijk is. Zij is immers ook cultureel beladen. De
wandeling is niet alleen bepalend voor de lay-out en de structuur van de
tuinarchitectuur in bijna elke periode, zij stuurt de esthetische ervaring, de waarneming
en het inzicht tijdens een bezoek opgedaan. Als onderdeel van de esthetica is de
wandeling denk ik belangrijker dan ons begrip stijl en wij behoeven node een
diepgaande studie over de samenhang tussen ontwerpmethoden en inrichting van
tuin- en landschapsarchitectuur enerzijds en wandelen en ervaring anderzijds. Ik ben
er van overtuigd dat wij het ontwerp van een park als Beeckesteyn beter zullen
begrijpen vanuit een analyse van de structuur van de wandeling, die de betekenis
van deze buitenplaats in telkens veranderende gezichten aan de bezoeker openbaarde.
Was niet de essentie van de natuur op de buitenplaats de in de algemene kunsttheorie
voorgeschreven ‘varietas’, de verscheidenheid waarmee de natuur diende te worden
gepresenteerd? Beeckesteyn boodt op geheel eigen wijze het hele scala aan gradiënten
tussen natuur en kunst die Boreel kennelijk belangrijk vond: de behandeling van
bomen in rechte lanen en slingerpaden, van bloemen in het geordende waaierperk
tot de bloemdragende heesters in het vrijere en, ‘natuurlijker’ opgezette bosket, van
de door horticultuur beheerste boomgaarden en moestuinen tot het golvende korenveld
als symbool voor de arcadische landbouw, ‘fons et origo’ van het in cultuur gebrachte
landschap van de tuin. Wij beschikken,
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voor zover ik weet, niet over uitspraken van Boreel of zijn tuinman/architect Michaël
die ingaan op de esthetische functie van Beeckesteyn, maar we mogen wellicht te
rade gaan bij Gijsbert Karel van Hogendorp die Michaël betrok bij zijn aanleg van
Adrichem. In Van Hogendorps dagboekaantekeningen uit 1795 en 1796 blijkt dat
voor hem esthetiek en nut samen van belang waren, evenals contrasten tussen tuin
en bos, zoals die op een wandeling geopenbaard zouden worden: ‘Eindelijk komen
nu’, zo schrijft hij, ‘de mooie en opgesmukte partijen digt bij het huis, en de bloemen
slegts op de boorden van het uitspringend hakhout, alles onder bereik van den
Tuinman, zijnde al wat buiten het gezigt van het huis is tot wandeling en profijt
ingerigt. Het één wordt de Tuin in om en bij het huis en het verdere is Bosch. De
veranderingen, derhalven, al waren ze geen verfraaiingen, zouden een waare
bezuiniging zijn, en men zou het geld voordelig gesteed moeten agten’. Hij vervolgt:
‘... en nu is de verandering van voorwerpen, zodanig in agt genomen dat men, al
wandelende, geduurig andere gezigtpunten krijgt, terwijl men nergens het geheel
overzien kan. Deeze omstandigheid is voor menschen, die gevoel hebben voor het
schoon, geenszins onverschillig, en moet zelfs de waarde van de plaats in gunstigen
tijden vermeerderen.’ In april 1796 schrijft hij: ‘De wandeling hangt overal aanéén.
men komt van agter het huis op de wei, van de wei in de menagerie, in den Engelschen
tuin, en geen van alle deeze bijzondere stukken bestaat weer opzigzelf. (...) Ik [heb]
het denkbeeld van laan geheel verbannen, en de paden zullen beurtelings door pleinen
met hooge boomen en door hakhout loopen. Onder de bomen is alles met gras, op
het pad na. Het hakhout dient, wat de schoonheid betreft, alleenlijk om het gezigt,
daar 't nodig is, te bepaalen, en de verrassing van den nieuw gezigt aangenaamer te
maaken’.
Uit het feit dat Van Hogendorp zo ontevreden was over de werkzaamheden van
Michaël dat hij hem ontsloeg, mogen we wellicht afleiden dat het persoonlijke
esthetisch inzicht van de eigenaar veel van de vorm van tuin en park op de buitenplaats
bepaalde: ook dat laat zich moeilijk met algemene stijlcategoriën rijmen en verklaart
beter overeenkomsten en verschillen tussen tuinen en parken onderling, al zal ik niet
ontkennen dat ook eigenaars ingebed zijn in een algemeen cultureel klimaat.
Een dergelijke zienswijze, die de esthetica als vorm en ervaring een veel breder
maatschappelijke perspectief geeft, kan ons ook de ogen openen voor de continuiteit
van onze tuin- en landschapsarchitectuur in plaats van de verschillen die wij altijd
met behulp van stijl wensen aan te brengen: ook dat plaatst de tuin- en
landschapsarchitectuur meer in onze cultuurgeschiedenis.
De wandeling immers was ook in de 17de eeuw een structuurbepalend beginsel
en is dat nog steeds: in de tuinaanleg van Heemstede te Houten uit ca 1680-1700,
was de ontwerpgrammatica van assen, kamers en beplanting zo ingezet dat de
bezoeker de tuin door werd geleid via een sterrebos (de architectonische bewerking
van het thema ‘bos’), via vijvers (als bewerking van het thema ‘water’), vervolgens
langs wildbaan en menagerie (de getemde wereld van het wilde dier), om vervolgens
via groenten- en fruittuin (de horticulturele bewerking van de natuur) aan te landen
in wat het hoogtepunt was van door kunst getransformeerde natuur: de parterre en
de buitenorangerie met zijn talloze exotica. Ook hier werd de wandelaar
geconfronteerd met het door André Mollet al in 1651 geformuleerde gebod van de
‘variété’ (in zijn Le Jardin de Plaisir). De bezoeker, komend uit het vlakke,
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geometrisch geparcelleerde agrarische cultuurlandschap, werd geconfronteerd met
de architectonische presentatie van de eerste oernatuur van bos en water en wild, om
vervolgens via de tweede natuur van het cultuurlandschap van groente en fruit, dat
zo sterk verwant was aan het agrarische boerenbedrijf, te komen tot de ideale derde
natuur, de hoogstaande bewerking van zowel de eerste en de tweede natuur: daarmee
waren alle gradiënten binnen de relatie natuur en mens aan hem duidelijk gemaakt.
Ook de landschapsstijl was met deze presentatie gepreoccupeerd, alleen in andere
verhoudingen en met andere effecten en bedoelingen - en eigenlijk is onze tuinkunst
nog steeds met de verhouding tussen wild en gecultiveerd bezig.
In het werk van Piet Oudolf, of in de Prionatuinen van Henk Gerritsen worden
door een nieuwe assortiment vaste planten, de introductie van grassen, en een nieuw
begrip van de cyclische gang der natuur oude thema's binnen het ontwerp opnieuw
uitgetest en beproefd. Het is deze continuiteit waaraan de tuinen
landschapsarchitectuur haar belang kan ontlenen, want zij is en blijft een
experimenteerveld voor de thema's die ook in het grotere verband van ons landschap,
zeker op dit moment, zo'n grote rol spelen: die van ordening en wildernis, van
natuurbegrip, natuurvoorstelling en esthetische ervaring die leidt tot kennis en inzicht.
De stilistisch kunsthistorische methode kan bruikbaar zijn voor de klassificatie van
onze tuin- en landschapsarchitectuur, maar zij voldoet niet in alle opzichten. Zij kan
helpen buitenplaatsen te beschermen binnen bepaalde grenzen als stilistisch gaaf of
het bijzondere werk van een ontwerper. Maar deze afgrenzing raakt niet aan haar
essentie: als de buiten-
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plaats ook landgoed is, vallen de landerijen onder de natuurschoonwet, maar dat kan
weer strijdigheden opleveren met de betekenis van het cultuurlandschap die het
landgoed als geheel vormt. Verschillende, niet met elkaar geïntegreerde regelingen,
zorgen ervoor dat buitenplaats en landgoed vanwege de grenzen die de beschermende
maatregelen opleggen, nooit als volledige drager van landschappelijke identiteit
gezien kan worden en dus nog altijd vogelvrij blijft voor infrastructurele werken en
verstedelijkingsprocessen of de behoefte de buitenplaatsnatuur uit te leveren aan
natuurontwikkeling. Net zoals stadsgroen, of het nu 19de eeuwse stadsparken zoals
het Frederikspark te Haarlem of het Valkhofpark te Nijmegen betreft of de tuinen in
de keurblokken van Amsterdam, niet voldoende erkend wordt in zijn historische en
dus ook actuele identiteit als ‘groen erfgoed’ en daarmee als belangrijk gegeven in
het stedelijk weefsel.
Als de esthetica van onze tuin- en landschapsarchitectuur vroeger al inspireerde tot
een schoonheidsbeleving, die in feite ervaring en kennis is, dan zal er ook nu meer
aan overdracht en educatie gedaan moeten worden. Er zal geprobeerd moeten worden,
door meer gerichte acties naar overheden en publiek, te komen tot het pendant van
de natuureducatie: een cultuurnatuureducatie, waarin het denken over en kennen van
onze historische en eigentijdse relatie natuur -cultuur centraal staat. Een idee dat
door Trudy Woerdeman en Willem Overmars trouwens recentelijk op inspirerende
wijze werd uitgewerkt. Natuurlijk is het zo dat in de laatste 25 jaar door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg hard is gewerkt: tegen het jaar 2000 zullen 350 tot 400
buitenplaatsen zijn beschermd. Het werk van de PHB heeft veel effect en invloed,
ook in het buitenland, al worden deze inspanningen nog niet altijd als vanzelfsprekend
beschouwd. Ook de Nederlandse Tuinenstichting heeft het hare bijgedragen door
actief te zijn op het gebied van de jongere tuinkunst met restauraties van Olaertsduyn
(een werk van Leonard Springer uit 1910) en de Bijenschans (een ontwerp van Dirk
Tersteeg uit 1918).
Maar wil de tuin- en landschapsarchitectuur werkelijk in haar betekenis bevestigd
worden, dan zijn meer initiatieven, en is dus meer geld, noodzakelijk. Er zou meer
ruimte moeten zijn voor het maken van beheers- en restauratieplannen van
buitenplaatsen en begraafplaatsen, er zouden meer mogelijkheden moeten zijn om
te komen tot geïntegreerde restauratiesvisies, neergelegd in een restauratievademecum
dat ook als leidraad kan dienen voor gemeenten en particulieren. Er is behoefte aan
meer studie die de vele praktische en conceptuele vragen die de historische
tuinarchitectuur ons stelt kan beantwoorden. We zouden het werk dat de PHB en de
Rijksdienst nu al doen door verdere integratie van de verschillende professies, die
kennis van de historische tuin- en landschapsarchitectuur bezitten, moeten uitbouwen.
Overheden dient vaker het belang voorgehouden van een geïntegreerde visie op de
samenhang tussen gebouwde omgeving en de historische landschapsarchitectuur.
Want wat gebeurt er de komende jaren met onze stadsparken en de jongere tuinkunst?
Dit is een lange verlanglijst en ik ben er zeker van dat zij pas op een hele lange
termijn zal kunnen worden ingevuld. Maar misschien dat een poging tot werkelijke
integratie van onze kennis en kunde - er wordt door velen naar verlangd - dit proces
kan versnellen en wij daarmee de verschillende overheden kunnen laten zien dat de
tuin- en landschapsarchitectuur serieus te nemen is, omwille van haar eigen, specifieke
culturele betekenis.
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Als vertegenwoordiger van universitaire zijde wil ik hier aankondigen dat de Vrije
Universiteit in samenwerking met het Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur
in Hannover, afhankelijk van de financiën, een één- of tweejaarlijks studieseminar
van een week in voorbereiding heeft, waarin studerende en afgestudeerde tuin- en
landschapsarchitecten en -historici zich op lokaties in Duitsland en Nederland zullen
kunnen buigen over de problematiek van interpretatie, beheer, behoud en conservering
van de tuinen landschapsarchitectuur in relatie tot de gebouwde omgeving en het
landschap. Wij hopen daarmee op een internationaal niveau een bijdrage te leveren
aan de uitwisseling van wederzijdse kennis en expertise. Alleen door investering in
een nieuwe generatie, die geconfronteerd wordt met de esthetica van de tuinen
landschapsarchitectuur als voorwaarde voor ervaring en kennis, kunnen ook in de
toekomst oorden van Eden oorden van Heden zijn.
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Dorothée Koper-Mosterd
Restauratie tuinaanleg van Kasteel Middachten te De Steeg
De laatste jaren is men bezig met herstel en renovatie van de tuinaanleg
van kasteel Middachten. Het eerst volgende onderdeel dat binnenkort
aangepakt zal worden, is het herbeplanten van de coulissevakken aan
weerszijden van de zuidparterre, die een markant element in de aanleg
vormen. De historische tuinaanleg kent drie stijlperioden, die elk hun
sporen en karakteristieken hebben achtergelaten. Naar aanleiding van het
ophanden zijnde herstel van de coulissevakken is deze bijdrage geschreven
om de ontwikkeling en gelaagdheid van de tuinaanleg kort te belichten.
Ook wordt een lans gebroken voor een gefaseerd restauratieplan en een
meerjarenvisie op basis waarvan de verschillende tuinonderdelen kunnen
worden hersteld.

Ontwikkeling
De structuur van de aanleg is aan het eind van de zeventiende eeuw tot stand gekomen,
toen Godard van Reede-Ginckel het huis Middachten in classicistische stijl liet
herbouwen (1695-1698) en tegelijkertijd een uitgestrekte aanleg met lanenstelsels
realiseerde (1696-1704). De kern van deze aanleg werd gevormd door het omgrachte
huis met aan drie zijden tuinen, een buitengracht, een bedijking met laanbeplanting
en een singel. De buitengracht liep langs de oost- en noordzijde, terwijl de west- en
zuidzijde werden afgesloten door een tuinmuur. Volgens een achttiende-eeuwse
gravureserie van A. van der Laan en H. de Leth lagen aan weerszijden van het huis
boomgaarden.1. De vruchtbomen waren gegroepeerd in een patroon van twaalf
vierkanten rondom lengteassen. Op de middenas achter het huis lag de eigenlijke
pronktuin bestaande uit een verdiepte parterrede-broderie met een kom in het midden.
Deze sieraanleg werd geflankeerd door doolhoven. Door de omgaande bedijking met
laanbeplanting kende de aanleg een besloten intiem karakter met alleen over de
zuidparterre één zichtas, in de vorm van een zichtlaan, naar buiten toe.
In de loop van de achttiende eeuw onderging de aanleg weinig verandering. Op de
Topografische Kaart van de Veluwe en Veluwe-zoom van M.J. de Man uit 1802-1812
is voor het eerst te zien dat de geometrische invulling plaats heeft gemaakt voor een
aanleg met onregelmatig geplaatste boomgroepen. Een meer gedetailleerd beeld geeft
de Topografische Militaire Kaart van 1865 waarop een aanleg met slingerpaden en
boomgroepen, gesitueerd binnen de formele zeventiende-eeuwse structuur, staat
ingetekend. Deze aanleg komt overeen met foto's uit het einde van de negentiende
eeuw, die tevens tonen dat de strakke bomenrijen van de singels doorbroken zijn om
doorzichten op het omringende landschap te scheppen.2. Een veelomvattend ontwerp
uit 1878 van de Duitse tuinarchitect C.E.A. Petzold (1815-1891) met diverse, met
boomgroepen gestoffeerde zichtassen op de weidse omgeving is, op een enkele
rododendrongroep langs de binnen- en buitengracht na, niet uitgevoerd.
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De geschiedenis van Middachten van omstreeks 1900 is verbonden met de naam van
de tuinarchitect Hugo A.C. Poortman (1858-1953). Poortman was werkzaam voor
graaf en gravin Van Aldenburg Bentinck op Huis Weldam te Goor, alwaar hij de
leiding had over de uitvoering van de tuinaanleg naar een ontwerp van zijn Franse
leermeester de tuinarchitect Edouard François André (1840-1911). Het echtpaar Van
Aldenburg Bentinck bezat ook de buitenplaats Middachten, waarvan het huis tussen
1898 en 1902 voor hen voor bewoning geschikt werd gemaakt. In 1899 kreeg
Poortman de opdracht een nieuw tuinontwerp te maken. Hij trof op Middachten een
formele tuin aan met restanten van de negentiende-eeuwse landschappelijke aanleg.
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1 A. van der Laan en H. de Leth, vogelvluchtgravure, 1723-1736. Rijksinstituut Kunsthistorische
Documentatie te Den Haag. Foto RDMZ, 1964.

De Poortman-aanleg
Tuinarchitect Hugo Poortman was geschoold in de traditie van de
‘architecte-paysagiste’ Edouard François André, die zijn opvattingen verwoordde in
het boek L'art des jardins - traité general de la composition des parcs et jardins,
gepubliceerd in 1879.
André propageerde drie tuinstijlen: ‘le style géometrique, régulier ou symmétrique’,
‘le style paysager’ en ‘le style composite ou mixte’ (de zogenoemde ‘Gemengde
stijl’). Laatst genoemde tuinstijl werd aan het einde van de negentiende eeuw en het
begin van de twintigste eeuw veel toegepast. De Gemengde stijl combineert een
aanleg in Landschapsstijl met een regelmatige, geometrische tuinstijl in de directe
omgeving van het huis. Voor de vormgeving wordt teruggegrepen naar voorbeelden
uit het verleden, zoals patronen van de zeventiende- en achttiende-eeuwse Franse
parterre-de-broderie. In combinatie met de toegepaste historiserende vormentaal,
gebruikte André voor de invulling eigentijds plantmateriaal en ter aanvulling
integreerde hij eigentijdse tuintypen, zoals bloemenparterres en rozentuinen, in de
bestaande aanleg.
Deze eclectische aanpak wordt weerspiegeld in het tuinontwerp van Middachten,
dat Poortman in 1901 aanleverde (afb. 2). Poortman verdeelt de tuin in opeenvolgende
compartimenten, die van elkaar gescheiden worden door heesterbossages of coulissen
van bomen en heesters. Aan drie zijden van het huis liggen verdiepte rechthoekige
siertuinen, waarvan de zuidparterre een letterlijk citaat vormt van de
zeventiende-eeuwse parterre-de-broderie, evenals de doolhof in de zuidoosthoek.
De berceau achter de doolhof is als origineel vroeg achttiende-eeuws element bewaard
gebleven. De zuidparterre wordt geflankeerd door hoog opgaande struik- en
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boompartijen, die enerzijds de aandacht op de parterre concentreren en anderzijds,
door de uitsparingen in de singelbeplanting, de blik naar buiten, naar het omringende
landschap leiden. Een tweede zichtas loopt, eveneens door uitsparingen in de
singelbeplanting, over de oostparterre naar de omgeving.
Het pendant van de doolhof wordt gevormd door een groen theater of, zoals
Poortman het aangeeft op zijn
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2 Ontwerp H.A.C. Poortman ‘Chateau de Middachten Projet de modification des Jardins au Style
de XVIIe siècle’, 1901, gekleurde tekening. Administratie Middachten te De Steeg. Foto RDMZ, 1978.

ontwerp, ‘theatre de plein air’. In de noordoosthoek ligt voor de oranjerie een tuin
met kuipplanten en ten oosten daarvan een bloemen(kweek)tuin en een boomgaard;
in de noordwesthoek een combinatie van een cricketveld, tennisbaan en rosarium,
die van elkaar gescheiden worden door een treillage.
Poortman paste eenvoudig plantmateriaal toe met veel rododendrons, geschoren
taxus en palmen; op bewaarde plantlijsten uit 1902 staan grote bestellingen van
rododendrons (700 stuks in april en mei) en buxus (15000 stuks in mei).3. De
zuidparterre bezat weinig kleur en had een sobere uitstraling, alleen de paden met
rode gravel verlevendigden het groen. Dit in tegenstelling tot de oost- en westparterre,
die met veel bloemen waren ingericht.4. In zijn ontwerp verenigde Poortman op zijn
wijze verschillende stijlperioden met elkaar met respect voor de gelaagdheid van de
aanleg. Op basis van de laat zeventiende-eeuwse formele ondergrond realiseerde hij
een aanleg in historiserende zeventiende-eeuwse trant, waarbij typisch
zeventiende-eeuwse én eigentijdse tuintypen naast elkaar voorkomen met
gebruikmaking van de bestaande negentiende-eeuwse landschappelijke aanplant en
toevoeging van een eigentijds assortiment.

De coulissevakken
De zuidparterre wordt geflankeerd door coulissevakken, die een beeldbepalend
onderdeel van de aanleg van Poortman vormen (afb. 3). De coulissen zijn opgebouwd
uit stroken met loof- en naaldbomen in de buitenste rand en lagere heesters in de
binnenste rand. Er bestaat een sterke contrastwerking tussen de natuurlijk uitgegroeide
bomen en de formele parterre-de-broderie, tussen het hoogopgaande verticale element
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en de vlakke aanleg. Als landschappelijk element brengen de coulissen reliëf en
dieptewerking in de aanleg. De dichtbeplante vakken vormen tevens een gesloten
achterwand voor het groene theater en de (oorspronkelijke) doolhof.

Herstel en restauratieplannen
Tussen 1901 en 1909 is de aanleg grotendeels naar ontwerp van Poortman uitgevoerd
met enkele wijzi-
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3 Zuidparterre met coulissevak in 1912. Foto uit het tijdschrift Buiten, 31 augustus 1912.

4 (Onder) Luchtfoto van de tuinaanleg Middachten uit ca.1925. De doolhof is nog net te zien, de
oostparterre is naar ontwerp van R.Ed. André uitgevoerd. Collectie Soesterberg. Foto RDMZ.

gingen van de zoon van Edouard F. André, René Edouard André (afb. 4).5. In de
eerste decennia na de voltooiing van de aanleg kregen verschillende tuinonderdelen
een andere invulling dan Poortman in eerste instantie bedoelde. De doolhof maakte
in 1926 plaats voor een rozentuin, en de tuin voor de oranjerie kreeg een nieuwe
aanleg met een breed middenpad geflankeerd door rechthoekige vakken (afb. 5). Na
1958 is de aanleg sterk vereenvoudigd en steeds meer gereduceerd tot een
aaneenschakeling van grasparterres.
De restauratie van het Huis Middachten (1967-1971) vormde een eerste aanzet tot
het opstellen van een restauratieplan voor de aanleg. Dit eerste restauratieplan,
opgesteld door H. van Koolwijk uit Hoogerheide (1969), geeft een vrije interpretatie
van de laat zeventiende-eeuwse aanleg door aan de westzijde de rechthoekige vakken
met vruchtbomen en de doolhof terug te brengen, doch verder nieuwe invullingen
te geven en enkele bestaande tuinonderdelen, zoals het groene theater en de
westparterre, te handhaven (afb. 6). Het plan maakt geen evenwichtige indruk: zo
worden twee vrijstaande ginkgo's en een ceder bij de oostparterre (van de
Poortman-aanleg) in de
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5 Luchtfoto van de tuinaanleg Middachten uit 1939. De doolhof is vervangen door een rozentuin en
de aanleg voor de oranjerie is vereenvoudigd. KLM Aerocarto. Foto RDMZ.
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6 H. van Koolwijk, Voorstel restauratie kasteeltuin Middachten, 1969, calque-afdruk. Administratie
Middachten te De Steeg. Foto RDMZ, 1978.

beplanting van de vakken opgenomen. Het ontwerp van Van Koolwijk werd om
onbekende redenen niet tot uitvoering gebracht.
In 1982 bood de Provincie Gelderland aan om, als afscheidscadeau aan de
Commissaris der Koningin, een deel van de restauratie van de tuin te bekostigen.
Het Technisch Bureau Oost van de Heidemij Nederland BV stelde hiervoor een
ontwerpplan op, waarbij de indeling in compartimenten behouden bleef. Dit gold
ook voor een deel voor de invulling, waarvan de tennisbaan, westparterre en het
groene theater gehandhaafd werden. Voor verschillende compartimenten, onder
andere het rosarium, werden historiserende ontwerpen naar Poortman gemaakt, terwijl
andere compartimenten naar verschillende tijdsperioden werden gereconstrueerd: de
tuin voor de oranjerie in zijn vereenvoudigde vorm van omstreeks 1930, het
padenstelsel van de zuidparterre naar Poortman en de oostparterre naar André.
Uiteindelijk is bij de uitvoering in de jaren negentig de rozentuin uit 1926, die diende
ter vervanging van de doolhof, opnieuw aangelegd, evenals het rosarium (hoewel de
rozen door zomerbloemen zijn vervangen) en de tuin voor de oranjerie, beide laatste
conform het ontwerp van Poortman. Ook hebben er verschillende restauraties
plaatsgevonden onder andere aan de westelijke (1987) en de noordelijke tuinmuur
(1989-1990).
Het plan van de Heidemij uit 1983 gaat voor de invulling van de compartimenten
steeds van een ander standpunt uit. Voor een deel geldt de bestaande toestand als
basis, deels worden elementen uit de aanleg van Poortman en André gereconstrueerd
en deels worden deze op historiserende wijze geïnterpreteerd. Ook dit herstelplan
getuigt van een zekere
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onevenwichtigheid, waardoor men niet tot een duidelijk concept met bewuste keuzen
is gekomen. Verder mist het ontwerp een zekere verfijning van de aanleg, die de tuin
in de tijd van Poortman kende.
In 1994 is door kunsthistorica Lucia Albers, in opdracht van de huidige eigenaresse
van Middachten, gravin Zu Ortenburg-Van Aldenburg Bentinck, een historisch
onderzoek naar de aanleg gedaan (gesubsidieerd door ministerie van Landbouw,
Natuur en Visserij). Schrijfster dezes heeft in 1996 nader historisch onderzoek
verricht. Aan de hand van het bijeengebrachte bronnenmateriaal waaronder
plantlijsten, kaarten, tekeningen, (lucht)foto's en veldgegevens, is voldoende
informatie verzameld om tot een verantwoord intergraal plan te komen, maar dit is
om onduidelijke redenen nooit opgesteld. Hoewel men thans bezig met het herstel
van de coulissevakken aan weerszijden van de grote zuidparterre, gebeurt dit bij
afwezigheid van een restauratieplan voor de gehele aanleg, zoals oorspronkelijk was
bedoeld. Hierin schuilt het gevaar dat, zoals het geval is geweest bij de plannen van
1969 en 1983, deze onderdelen als op zich zelf staande elementen worden behandeld
in plaats van te zijn voortgekomen uit een visie op de restauratie van de gehele
tuinaanleg.

Tot slot
Een restauratieplan waarin verschillende aspecten, zoals het historisch onderzoek,
de wensen van de opdrachtgever en de beschikbare middelen op elkaar zijn afgestemd,
is voorwaarde voor een geslaagde restauratie. Alleen een eenduidige visie kan ervoor
zorgen dat zo min mogelijk ad-hoc beslissingen worden genomen.
De resultaten van de werkwijze op Middachten van Hugo Poortman van omstreeks
1900 kunnen een goed aanknopingspunt vormen voor zo'n eenduidige aanpak.
Poortman ging immers uit van de structuur en karakteristieken van de
zeventiende-eeuwse aanleg, waarbij hij nieuwe invullingen realiseerde met
gebruikmaking van reeds aanwezig en eigentijds plantmateriaal. Bij het ontwerp
hield hij rekening met de bestaande historische lagen. Zo bracht hij de laat
zeventiende-eeuwse tuin weer tot leven en introduceerde hij tegelijkertijd een geheel
nieuwe stijl - de Gemengde tuinstijl. Hoewel de Gemengde tuinstijl een gedateerd
gegeven is, biedt zij een goed uitgangspunt voor het huidige herstel. Enerzijds omdat
zij ruimte geeft voor eigentijdse inbreng, anderzijds omdat zij toch ook een duidelijk
kader stelt.
Naast de coulissevakken vormen de verdiepte parterres aan drie zijden van het
huis een kenmerkend onderdeel van de Poortman-aanleg. Om de samenhang binnen
de aanleg te bevorderen zou een volgend project kunnen bestaan uit het ontgraven
van de in 1967 geëgaliseerde oostparterre. Een degelijke keuze zou idealiter gebaseerd
moeten zijn op een evenwichtig en eenduidig restauratieplan.
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Eindnoten:
1. In 1723 gaf de zoon van Godard van Reede-Ginckel, Reinier van Reede aan A. van de Laan en
H. de Leth de opdracht ‘de schoone plaats Middagten in kooper te laaten snijden’. In 1736
ontving deze ‘vier kaarte van Middagten afgeset met 20 kleine gesigte daarom’. Thans bevinden
zich in het Gemeentemuseum Arnhem veertien genummerde gravures en zes ongenummerde
prenten.
2. De Administratie Middachten te De Steeg bevat een aantal foto's van omstreeks 1890 met de
aanleg in Landschapsstijl.
3. De plantlijsten van Kwekerij Tottenham te Dedemsvaart, van Bloemist en Zaadhandelaar C.G.
van Tubergen te Haarlem en van C.G. van Dijk zijn aanwezig in het Rijksarchief Gelderland
inv.0522, nr.1062.
4. E.W. Moes en K. Sluyterman, Nederlandsche kasteelen en hun historie, dl.II, Amsterdam 1914,
p.1-24.
5. Deze periode is goed gedocumenteerd door een groot aantal foto's, namelijk een fotoserie van
de hoffotograaf J.C. Reesinck (1903-1904) en een fotoalbum van Marie Bijl (ca.1905), aanwezig
in de Administratie Middachten te De Steeg.
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Peter van Oosterhout
Ronald van Immerseel
De bronnen en de praktijk van het herstel
Dit artikel is een bewerking van een lezing op het symposium ‘Werken
aan Arcadië’, dat op 7 en 8 oktober 1998 gehouden is op Beeckestijn te
Velsen. Hierin geeft de Stichting PHB aan hoe men omgaat met historische
bronnen bij het maken van (beheers)plannen voor historische tuinen en
parken en vooral hoe men ook te werk kan gaan als er geen of weinig
bronnen beschikbaar zijn. Ter illustratie hiervan wordt het plan voor de
Veldvijvers in het park van Paleis het Loo te Apeldoorn toegelicht.

De groeiende belangstelling voor historische tuinen en parken
De groei van de belangstelling voor historische tuinen en parken in Nederland is
explosief. In hoeverre dit een afgeleide is van de toename van de belangstelling voor
tuinen in het algemeen valt moeilijk te zeggen. Het lijkt welhaast of het hier niet
alleen om een modeverschijnsel maar zelfs een cultuuruiting gaat. Dit blijkt ook uit
de groei van organisaties die actief zijn op het gebied van historische tuinen en parken.
Om dicht bij huis te blijven, het aantal aangeslotenen bij de Stichting PHB groeide
in de periode 1980 tot nu van 120 naar 290. Het Tuinhistorisch Genootschap Cascade
had bij de oprichting in 1988 een tiental leden, nu zijn er ruim 230.
De aantallen publicaties in diverse tijdschriften geven ook een opzienbarende
stijgende lijn te zien: 93 stuks in 1997. Tenslotte, uit eigen ervaring: bij de Stichting
PHB dienen zich in de laatste jaren zeker tien studenten per jaar aan voor een
stageplaats of een opdracht voor een afstudeervak.

Onderzoekssystematisering
Met de toenemende belangstelling en de publicaties over historische tuinen en parken
en hoe we daarmee om moeten gaan lijkt langzamerhand ten aanzien van een aantal
aspecten een consensus te ontstaan. Met name wat betreft het historisch onderzoek
worden pogingen gedaan om richtlijnen vast te stellen. Onder andere J.S.H. Gieskes
refereert aan de Engelse situatie: ‘Het zou een goede zaak zijn dit onderzoek te
systematiseren en daartoe richtlijnen op te stellen. De universiteit van York heeft
hiertoe formulieren ontwikkeld die voor ons een hulpmiddel zouden kunnen zijn.’1.
C.S. Oldenburger-Ebbers heeft enige jaren geleden een belangrijke voorzet gegeven
voor de manier waarop tuinhistorisch onderzoek verricht zou moeten worden.2.
Allereerst geeft zij aan hoe fouten moeten worden voorkomen. Vervolgens stelt zij
dat de methode van onderzoek moet zijn gestoeld op de uitgangspunten van tijd,
plaats en stijl. Zij adviseert gebruik te maken van een checklist.
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Het historisch onderzoek
In de dagelijkse praktijk van het beheren van historische tuinen en parken komen
wij echter al snel in de problemen als wij deze uitgangspunten strikt moeten hanteren.3.
Hiervoor is een aantal redenen:

- soms zijn er geen of nauwelijks historische bronnen voorhanden.
Een aantal algemene historische bronnen bestaat altijd. Te denken valt aan het
kadastrale minuut, topografische kaarten, luchtfoto's en dergelijke. Dit zijn echter
bronnen die ons slechts een algemene indruk kunnen geven over de opbouw van
tuinen en parken. Meestal zijn zij zo weinig gedetailleerd dat wij geen direct bruikbare
informatie zoals plantafstanden en gebruikt plantmateriaal eruit kunnen afleiden om
die toe te passen in het beheer.

- de bronnen zijn niet betrouwbaar.
Bij het werken met richtlijnen of een checklist ontstaat het gevaar dat een historische
bron al snel als betrouwbaar wordt gezien. De onderzoeker moet zich echter altijd
de vraag voor ogen blijven houden: voor welk doel is deze bron opgesteld? Het
kadastrale minuutplan is opgesteld om een uniforme grondbelasting mogelijk te
maken en daarbij ging het
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erom dat de oppervlaktes juist waren en het gebruik werd aangegeven. Meer
informatie mogen we hier dan ook niet uit afleiden.
Andere voorbeelden betreffen de tekeningen van onder andere F. Berkhuijs en H.
Tavenier (afb. 1 en 2).4. Bij Berkhuijs ontsproten de tekeningen aan zijn levendige
fantasie. Tavenier kopieerde de begin 18de-eeuwse gravures van Abraham de Haen
en Cornelis Pronk. Dit wil lang niet altijd zeggen dat Taveniers afbeeldingen niet
waarheidsgetrouw zijn, maar in ieder geval zal de datering van het afgebeelde
bijgesteld moeten worden.

- de tijdgebonden interpretatie van bronnen.
Geen enkel historisch onderzoek kan of mag pretenderen objectief te zijn. Door
onderzoek probeert een historicus een stelling te onderbouwen. Anderen leveren
hierop kritiek en in de hierop volgende discussie ontstaat in het gunstigste geval een
‘consensus of opinio’. Maar altijd is de uitkomst tijdgebonden. Veranderende
denkbeelden, normen en waarden maken dat elke generatie andere accenten plaatst
en andere vragen stelt. In de 19de eeuw was de historische wetenschap voornamelijk
bezig met het verklaren van gebeurtenissen uit politiek opzicht wat leidde tot de
‘grote mannen geschiedenis’; de maatschappelijke veranderingen in de jaren zestig
en zeventig van onze eeuw maakten dat de geschiedschrijving meer vanuit een
sociologische invalshoek werd bedreven, terwijl in onze tijd de preoccupatie met
economische patronen voor een opmars van de sociaal-economische
geschiedschrijving heeft gezorgd. De geschiedschrijving over tuinen en parken heeft
zich ook tot ver in onze eeuw voornamelijk bezig gehouden met louter de vormen
zodat wij vaak wel ongeveer weten hoe het er uit heeft gezien, maar nog in het
ongewisse zijn over het waarom, wat de bedoelingen waren en hoe een tuin werd
aangelegd.
Gaat het bij Beeckestijn bijvoorbeeld alleen om een tuin in de overgangsstijl - wat
in feite een voor een achttiende-eeuwer een niet te verklaren tegenstrijdigheid in zich
zou herbergen - of de schepping van een arcadisch landschap vol manco's omdat de
visie op een ‘rijpe’ landschapsstijl nog ontbreekt of vinden wij hier misschien niet
alleen een poging om de natuur op een nieuwe wijze vorm te geven maar ook een
blauwdruk van een bijzondere denkwereld die wij zorgvuldig moeten ontcijferen?

- te weinig kennis.
Het bestuderen van oude tuinen en parken waarbij meer dan alleen aandacht aan de
vormen wordt gegeven, is bovendien een relatief jonge discipline die voor een
belangrijk deel wordt beoefend door (cultuur)historici. Een gevolg hiervan is dat wij
in veel
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1 De Cloese bij Lochem, fantasietekening, 1720, F. Berkhuijs. Foto Rijksdienst Kunsthistorische
Documentatie.

2 De Cloese bij Lochem zoals deze er daadwerkelijk uit heeft gezien, tekening. 1743, J. De Beijer.
Foto Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie.

gevallen (tot op zekere hoogte) weten hoe iets er uit heeft gezien maar dat de kennis
van hoe iets werd gemaakt of onderhouden hierbij is achtergebleven en zelfs verloren
dreigt te gaan. Zeker vanuit de Stichting PHB wordt gepoogd om deze kennis bij te
spijkeren. Zo heeft de Stichting PHB vorig jaar een boek van de hand van J.M. Freriks
uitgebracht over leifruit waarin de techniek van het kweken een belangrijke plaats
inneemt.5. Uit de voorlopige conclusies van een onderzoek over het beheer van
graslanden op buitenplaatsen, dat Eric Blok in opdracht van de Stichting PHB uitvoert,
blijkt dat deze graslanden vroeger meestendeels als hooiland werden beheerd. Het
huidige frequente maaien is enerzijds een gevolg van veranderde technieken en
bedrijfsvoering (de grasmaaier in plaats van de zeis en het verdwijnen van de
agrarische activiteiten op de buitenplaats). Anderzijds is het gladgeschoren grasveld
als zijnde ‘mooi’ een bij uitstek 20ste-eeuwse opvatting die zeker waar het de
ornamentele graslanden betreft ten onrechte teruggeprojecteerd wordt op vroeger
eeuwen. Daardoor wordt een incorrect historisch beeld op en van buitenplaatsen
geschapen.
Verder heeft de Stichting PHB in de afgelopen jaren
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3 Versmalde paden op Het Loo veroorzaakt door uitgegroeide beplanting. Foto, P.F.M. van Oosterhout,
1996.

samen met de Stichting Dendrologie een onderzoek gedaan naar het gebruik van
plantmateriaal in tuinen en parken. Uit dit steekproefsgewijze onderzoek waarbij in
hoofdzaak alleen naar bomen is gekeken, blijkt dat van de soorten die destijds zijn
aangeplant nu nog tussen de 3 en 15% 2 kan worden terug gevonden.
Men moet concluderen, dat het ‘levende schilderij’, zoals dat destijds door de
architect vervaardigd werd, dikwijls is verbleekt; zeer veel kleur is verdwenen en
ook de zo belangrijke seizoensaspecten zijn vervaagd of ontbreken zelfs geheel.
Moet dit ons, die in de praktijk de vragen over onderhoud en beheer voorgelegd
krijgen, nu verlammen en moeten we, met Nilan Cooray in zijn voordracht op het
symposium over Neercanne, zeggen: ‘we doen niets, degenen die na ons komen weten
het vast beter?’6.

De praktijk van het werken in historische tuinen en parken
De praktijk van het werken in historische tuinen en parken betreft echter in het
overgrote deel van de gevallen geen reconstructies of restauraties in de zin zoals die
meestal worden gedefinieerd.7. Dit heeft alles te maken met onze kijk op de tuinen
en parken waarbij drie factoren zijn te onderscheiden die direct op elkaar van invloed
zijn.
Wij hebben allereerst te maken met wat kan worden samengevat als de factor
kunst. Daaronder kan het eventuele ontwerp, de ideeën van degenen die in de loop
van de tijd het park hebben aangelegd of veranderd, de houding van de mens ten
opzichte van de natuur en hoe die in de loop van de tijd is gewijzigd en de symboliek
van tuin en park en van de verschillende onderdelen worden verstaan.
De tweede factor is de natuur. Wij hebben te maken met levend materiaal dat zijn
bloei beleeft en afsterft, met soorten die elkaar verdringen in processen van
concurrentie, met successie en ook met processen als erosie, afkalking en verlanding.
De natuur kent zijn eigen wetten die zich niet storen aan wat de makers van de tuinen
voor ogen hebben gehad.
En direct daarmee dient zich de derde factor aan: werken. Als wij een bepaald
beeld van tuinen of parken zo goed mogelijk willen vasthouden, zullen wij onderhoud
moeten plegen; wij moeten snoeien, kappen, maaien, planten en oogsten. Doen wij
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dit niet, dan neemt de natuur het van ons over en zal het bedoelde beeld van de tuin
vervagen.
Deze drie factoren en hun onderlinge samenhang zijn in het terrein, in de tuinen
en parken, te herkennen. Een aantal voorbeelden kan als illustratie worden aangehaald.
Vaak komt men in parken ver uitgegroeide rododendrons tegen waarbij men kan
zien dat de buitenste tot op de grond neer gebogen takken zijn uitgelopen en een
nieuwe struik hebben gevormd (afb. 3). Door deze weg te nemen komt men terug
bij de oorspronkelijke bedoeling van de aanplant.
Aan de habitus van een boom kan men nog vaak zien onder welke omstandigheden
hij is gegroeid. Heeft een eik horizontaal afstaande takken op een hoogte van vijf tot
zes meter, dan kan men ervan uitgaan dat hij tussen struiken of hakhout heeft gestaan.
Heeft hij echter een eenzijdig ontwikkelde kroon, dan heeft hij een buurman gehad.
Heeft een beuk een eenzijdig ontwikkelde kroon, dan kan gevoeglijk worden
aangenomen dat er vroeger een beuk, een esdoorn of een andere boom met veel
concurrentiekracht naast heeft gestaan.
Vroeger knothoogtes van hagen en leibomen zijn nog vaak te herkennen waardoor
men weet hoe hoog deze elementen in de aanleg waren bedoeld.
Ook de dikte van jaarringen kan iets zeggen over veranderingen in de omgeving
van een boom. Zo is op Twickel de toename van de dikte van de jaarringen in verband
te brengen met rekeningen van J.D. Zocher sr. die in het archief aanwezig zijn. Bij
zijn voorstellen is die boom waarschijnlijk vrij gesteld waardoor hij sneller kon
groeien.
Sporen van verhardingsmateriaal (grind, schelpen) of een iets verdiept liggend
gedeelte van het terrein kunnen wijzen op een verdwenen pad.
Soms vindt men in een bos nog schaduwverdragende heesters aan zoals de schijnels
(Cletrha alnifolia). Dit maakt de plannenmaker er op alert dat in het verleden wellicht
meer bloemdragende heesters aanwezig zijn geweest die het door gebrek aan licht
niet hebben kunnen redden.
De praktijk van ons werk binnen de Stichting PHB
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4 Nieuwe landschappelijke aanleg van het park achter Het Loo gebaseerd op het ontwerp van
Alexandre Dufour, potlood en aquarel, P. Broekhoven, 1812. Foto Nationaal Museum Paleis Het
Loo.

komt na interpretatie van de verhoudingen tussen kunst, natuur en werken in de
meeste gevallen neer op het modelleren van de bestaande beplanting door snoei, kap
en aanplant en vervolgens begeleiding van de natuurlijke processen die dan weer
gaan optreden. Het gaat daarbij om een continue sturing van levende natuur waarbij
zo veel mogelijk wordt geprobeerd het historische beeld of de sfeer, die de makers
voor ogen heeft gestaan, weer naar voren te brengen of vast te houden. De termen
restauratie, reconstructie of zelfs maar herstel kunnen hierbij beter niet worden
gebruikt; het is in hoofdzaak ‘werken aan Arcadië.’

Het Park van Paleis Het Loo
Een voorbeeld van deze manier van aanpak kan worden getoond aan de hand van
een plan dat de Stichting PHB heeft gemaakt voor de Veldvijvers in het Paleispark
van Het Loo te Apeldoorn.
In het Koninklijk Park van paleis Het Loo bevond zich sinds 1641 een papiermolen.
Deze molen was gelegen op de Losebeek aan de westzijde van de tegenwoordige
Zwolseweg, niet ver van de Veldvijvers. De Veldvijvers waren niet alleen bedoeld
voor de visteelt, maar dienden ook als waterreservoir voor de molen. De Veldvijvers
worden gevoed door een uitgebreid stelsel van sprengen.
In 1806 nam Lodewijk Napoleon het Loo in bezit, waarbij de oorspronkelijke
geometrische aanleg moest plaatsmaken voor een park in landschapsstijl. Na het
vertrek van Lodewijk Napoleon in 1810 blijkt maar een deel verwezenlijkt te zijn
van de grootse plannen die waren opgesteld door de Franse architect Alexandre
Dufour.8. Met de uitvoering van de aanleg werd J.P. Posth belast, een uit Duitsland
afkomstige tuinarchitect die al in Nederland verschillende werken had uitgevoerd.9.
De aanleg, die daadwerkelijk is gerealiseerd, staat weergegeven op een kaart van de
aanleg in landschapsstijl, een aquarel door P. Broekhoven uit 1812 (afb.4).10. Daarop
is te zien dat de zes vijvers, omgeven door beplanting, nog niet gewijzigd zijn.
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Na de terugkeer van de Oranjes bezoekt Willem I op 7 oktober 1814 Het Loo en
zijn oordeel over de veranderingen is niet mis te verstaan: ‘Wat de tuinen aangaat,
deze zijn totaal bedorven, en als men de herinnering heeft aan het vroegere, is het
onmogelijk zich te troosten met de huidige toestand’, zo schrijft hij aan zijn moeder.11.
Toch zet hij zelf de verdere veranderingen van het park en de uitbreiding daarvan
voort. Aan Willem I is ook de huidige aanleg van de Veldvijvers te danken. In plaats
van de zes min of meer rechthoekige vijvers liet hij twee ruime vijvers
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5 Ontwerp voor de veldvijvers, tekening in pen, 1818-1819, J. van Duuren. Foto Nationaal Museum
Paleis Het Loo.

met golvende oeverlijnen maken, de Bovenste en Benedenste Veldvijver. Het werk
werd uitgevoerd onder leiding van de architect J. van Duuren (afb. 5). Op de
ondergrond van een opmeting tekende hij de nieuwe oeverlijnen.12. De Bovenste
Veldvijver wordt via een cascade vanuit een spreng gevoed. Later zal nog een tweede
aanvoer worden gemaakt die in de noordwestelijke hoek van de vijver uitkomt en
verder wordt nog een kleine vijver toegevoegd met het zogenaamde
Koninginne-eiland. Voor het werk schatte hij ‘een honderdtachtig Manschappen
voor een tijd van agt maanden’ nodig te hebben terwijl ‘al de grond die uit de vijver
komt (-) noodig (is) tot den nieuwe aanleg en tot de verhooging van wandelingen’.13.
Er zijn lijsten van planten die in die periode werden aangeplant en waarover de
opmerking wordt gemaakt: ‘om daar door meerdere afwisseling te hebben, vermits
nu, meest alle de bloemdragende struiken op eene, en den zelvden tijd bloeijende,
daar naa weinig of geene bloemen in het park zijn’.14.
Hoe de aanleg er heeft uitgezien kan tot op zekere
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6 Bij de Nieuwe Vijver, met paviljoen, litho uit 1837 door F. Textor. Foto Nationaal Museum Paleis
Het Loo.

hoogte worden afgeleid uit latere afbeeldingen en kaarten.
Allereerst is er een serie litho's van F. Textor van twaalf gezichten in het park.15.
Op een hiervan is een gezelschap te zien dat in een bootje op de Bovenste Veldvijver
vaart (afb. 6). De beplanting rond de vijver is gevarieerd met onder andere een
douglasspar en een treurwilg op een kaap die in de vijver steekt. Op de plaats van
het huidige Theehuis staat een bouwsel met drie bogen. De taluds naar de vijver zijn
bekleed met in hoofdzaak solitaire bomen en boomgroepen. Op de tweede afbeelding
van Textor is het pontje te zien dat vanaf de plaats van het huidige badhuis naar het
eiland voert (afb. 7). De cascade en de gevarieerde beplanting zijn eveneens duidelijk
zichtbaar.
Ruim twintig jaar later, omstreeks 1860, maakte Charles Rochussen een reeks van
14 chromolithographiën van verschillende onderdelen van het park, waaronder enkele
van de Veldvijvers (afb. 8).16. De

7 Bij de Nieuwe Vijver, litho, 1837, F. Textor (foto Nationaal Museum Paleis Het Loo).
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Veldvijvers worden dan badvijver genoemd en worden dus klaarblijkelijk gebruikt
om in te zwemmen of te baden. Op een afbeelding is de steiger van het Theehuis te
zien met trappen die het water in leiden (afb. 7). Dit gebouw was door koning Willem
III aanvankelijk als schiettent gebruikt, maar werd in 1856 naar de Bovenste
Veldvijver verplaatst.17.
Zowel op deze afbeelding als op die van Rochussen wordt de beplanting als
behoorlijk volgroeid afgebeeld. Er is wel een overeenkomst met de prenten van
Textor, een aspect dat later volkomen verloren gaat: de taluds naar de vijver bestaan
uit grasvelden

8 De Badvijver, kleurenlitho naar aquarel C. Rochussen, 1875, G.L.A. Armand, Foto Nationaal
Museum Paleis Het Loo.

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

9 Kaart van Het Loo, ingekleurde litho, 1872, A.J. Smulders. Foto Nationaal Museum Paleis Het
Loo.
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10 Zicht over de Grote Vijver, foto, circa 1900. Foto Nationaal Museum Paleis Het Loo.

met daarop een verspreide beplanting en vanaf de wandelpaden rondom de vijver
kijkt men over het water.
Deze opbouw wordt bevestigd door een kaart van het park, in 1872 getekend door
A.J. Smulders (afb. 9).18. Op deze kaart zien we het padenverloop dat toen aanwezig
was. In de bosranden tekent hij coniferen terwijl op de oevers losse bomen zijn
weergegeven. Hoewel deze aanduidingen symbolisch zijn moeten wij de verschillen
toch als zodanig duiden. In de

11 Dichtgegroeide oevers bij de Veldvijvers. Foto P.F.M. van Oosterhout, 1996.

archieven vinden we immers dat met regelmaat op dezelfde plaatsen fijnsparren en
andere coniferen worden aangeplant.19. Waarschijnlijk was dit naaldhout bedoeld om
gesloten bosranden te maken waar wij nu rododendron, taxus of hulst zouden
gebruiken. Werden de sparren van onderen kaal, dan plantte men weer nieuwe bomen.
Op basis van het rapport ‘Paleispark Het Loo. Een cultuurhistorische analyse’ uit
1994 werd in 1996 aan de Stichting PHB gevraagd een plan op te stellen voor de
omgeving van de Veldvijvers met het doel om zo goed mogelijk het beeld van de
negentiende-
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12 Huidige situatie na de werkzaamheden. Foto P.F.M. van Oosterhout, 1998.
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13 Boven oorspronkelijke situatie van de ruimtelijke opbouw rond de veldvijvers, beneden huidige
situatie met inversie van het reliëf. Tekening Stichting P.H.B. afdeling Onderzoek en Planvorming,
1997.

14 Terreinsituatie in het park van Paleis Het Loo met inversie van de ruimtelijke opbouw. Foto P.F.M.
van Oosterhout, 1996.

eeuwse situatie te herstellen.20. In de loop van de tijd was de opzet van de beplanting
rond de Veldvijvers aanmerkelijk veranderd. Door een verminderd onderhoud had
de natuur haar kans gehad om zich zo te ontwikkelen als de natuur dat doet zonder
voldoende sturing van een beheerder die een bepaald beeld, opzet of sfeer wil
behouden.
Een gedeelte van de paden was verdwenen doordat ze niet meer werden
onderhouden en belopen. Plaatselijk was in het terrein nog maar met moeite een iets
verlaagde ligging te herkennen. Langs de vijver stond vrijwel overal opslag van berk,
els en wilg. De rest van de taluds was vrijwel geheel bezet met natuurlijke opslag
van beuk, amerikaanse eik en esdoorn. Op veel plaatsen keek men tegen de derde of
vierde generatie rododendrons aan die ooit geplant waren als een enkele struik of
kleine groep (afb. 3). Paden waren door de oprukkende rododendrons versmald. Op
grote stukken van de oever keek men vanaf de paden tegen een groene wand en niet
meer over het water. Op zoek naar een betere term kan men zeggen dat het park haar
luchtigheid had verloren (afb. 10, 11, 12).
In de omringende bossen was het aandeel beuk en esdoorn enorm toegenomen.
Deze soorten laten weinig licht door. Daardoor was onder de kruinen van deze bomen
nauwelijks een kruid- of struiklaag meer aanwezig. Over de paden wandelend kon
men zo wel het bos inkijken maar niet over de vijver. In feite had er een inversie
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plaatsgevonden in openheid en beslotenheid van de ruimtelijke opbouw (afb. 13 en
14). In een dergelijke situatie kan nooit sprake zijn van een restauratie. J. Bijnen
heeft in 1833 een overzichtskaart van het park gemaakt waarin hij tot op het kleinste
vakje een nummer plaatst (afb. 15).21. Helaas is de legenda van deze nummers nog
niet terug
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15 Kaart van Paleis en Park Het Loo, steendruk, 1833, J. Bijnen. Collectie Nationaal Museum Paleis
Het Loo.

gevonden. Maar als dat wel het geval was geweest, dan nog velt men niet het oude
bomenbestand omdat op deze plaats iets anders gestaan zou hebben.22. De
uitgangspunten van het herstelplan voor de Veldvijvers werden als volgt geformuleerd:
- zoveel mogelijk herstel van elementen in het platte vlak zoals paden voor
zover ze nog in het terrein door een verlaagde ligging of grote concentraties
grind in de bodem waren terug te vinden;
- het teniet doen van de ruimtelijke inversie door opslag op de taluds weg te
nemen, heesters tot hun oorspronkelijke omvang terug te snoeien en een
onderbegroeiing aan te brengen in de bosranden nadat hier eerst de jongere
opslag van beuk, esdoorn en Amerikaanse eik was weg genomen;
- zoveel mogelijk de luchtigheid terugbrengen door de taluds weer in gras te
leggen en waar mogelijk langs de paden een strook gras aan te brengen vóór de
beplanting begint. De lichte tint groen van het gras verbindt bovendien de
verschillende delen van de oevers met elkaar en laat de verschillende kleuren
van de beplanting daarboven beter uitkomen.
Tenslotte is gepoogd iets van de rijkdom van de beplanting, die vroeger aanwezig
was, terug te brengen door aanplant van een gevarieerd sortiment, zo veel mogelijk
gebaseerd op de oude lijsten uit het begin van de negentiende eeuw.
Het park zoals dat er nu weer bij ligt, is geen gerestaureerd of gereconstrueerd park.
Het is zelfs nog maar de vraag of men kan spreken van herstel. In feite is er sprake
van modelleren van beplanting door kap en bijplanten teneinde de ooit bedoelde
sfeer zo goed mogelijk te benaderen. Spreken van herstel is wel mogelijk als men
het heeft over ruimtelijke patronen en structuren in het platte vlak die worden bepaald
door het verloop van paden, de vorm van de waterpartijen, zichtassen en het verschil
open-gesloten, de rijkdom en de luchtigheid in het driedimensionale vlak.
Nu de kunst een deel heeft teruggewonnen van de natuur moet ook de derde factor
worden opgetrokken: het park zal intensiever moeten worden onderhouden om het
bedoelde beeld in stand te kunnen houden.
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Piet Bakker
Natuur en cultuur op historische buitenplaatsen: spanningsveld of
integratie?
Natuur en cultuur hoeven elkaar op historische buitenplaatsen niet uit te
sluiten. Op vele buitenplaatsen zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig,
te herstellen of verder te ontwikkelen, zonder dat dit ten koste hoeft te
gaan van de cultuurhistorische waarden.
In de praktijk blijken de mogelijkheden voor integratie van natuur en
cultuur vaak onbenut te blijven. In veel gevallen is sprake van een
eenzijdige benadering en domineert een van beide aspecten bij de
doelstelling voor het beheer van een buitenplaats. Het spanningsveld tussen
een meer natuurgerichte of een meer cultuurhistorisch gerichte benadering
berust echter veelal niet uitsluitend op financiële motieven. Een goede
afweging tussen de diverse waarden en verantwoorde keuzen zijn
uitsluitend mogelijk nadat alle waarden voldoende zijn geïnventariseerd.
Bij een integrale benadering kunnen zowel natuur als cultuur optimaal tot
hun recht komen.

1. De natuurwaarde van buitenplaatsen
De verhouding tussen natuur en cultuur is een oud thema, waarover reeds veel is
geschreven.1. Het essentiële verschil tussen beide begrippen is dat natuur een resultaat
is van zelfordening en cultuur een resultaat van bewuste ordening door de mens.
Natuur is alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet in aansluiting op menselijk
handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen.2.
Vaak worden de minder gelukkige termen ‘ecologische aspecten’ en ‘ecologische
waarden’ gebruikt, terwijl ‘biologische aspecten’ of ‘natuurwaarde’ worden bedoeld.
De term ‘ecologisch beheer’ wordt eveneens vaak op onduidelijke wijze gebruikt.
Ecologie (of oecologie) is een biologische wetenschap die de betrekkingen tussen
organismen en hun milieu bestudeert. Onder een ecosysteem (of oecosysteem) verstaat
men de totaliteit van een levensgemeenschap en haar milieu. Essentieel is daarbij de
wisselwerking tussen biotische en abiotische processen.
Natuur omvat zowel levende als levenloze natuur. Tot de biotische aspecten behoort
de planten- en dierenwereld (flora, vegetatie, fauna); bij abiotische of aardkundige
waarden gaat het om geologie, geomorfologie en bodem. Natuurwaarde is de waarde
die een gebied, ecosysteem of levensgemeenschap heeft voor het natuurbehoud, dus
voor het voortbestaan van (o.a. zeldzame en bedreigde) organismen.
Landschap is een schaalniveau hoger dan ecosysteem: een landschap bestaat uit
een mozaïek van ecosystemen en kan gedefinieerd worden als een waarneembaar
deel van de ruimte aan het aardoppervlak, dat het resultaat is van de wisselwerking
tussen natuurlijke factoren en het menselijk handelen. De Nederlandse landschappen
kunnen ingedeeld worden naar de mate van menselijke invloed (‘cultuurdruk’). Er
bestaat een scala van geleidelijke overgangen tussen landschappen waarin natuur
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(spontane processen) of cultuur (anthropogene processen) overheersen.3. Ieder type
landschap kent zijn eigen natuur- en cultuurwaarden.
Waaruit bestaat de specifieke natuurwaarde van buitenplaatsen? Met andere woorden
welke plant- en diersoorten, levensgemeenschappen en ecosystemen zijn
karakteristiek? In hoeverre is de levende natuur gebonden aan cultuurlijke aspecten?
Een gedegen overzicht van de natuurwaarden op de Nederlandse buitenplaatsen
bestaat niet. De enige globale overzichten zijn gegeven door dr. L.J. Dijkstra.4. Wel
zijn er enige regionale overzichten, doch zelden worden alle plant- en diergroepen
behandeld. Dit is wel het geval in Bakker & Boeve (1985) voor
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1 Tuinmuur met boom op buitenplaats Heuven.

wat betreft de Vechtstreek en de westrand van het Gooi.5. Uitstekende Duitstalige
overzichten, die beperkt blijven tot de botanische aspecten, zijn Nath (1990)6. en
Kowarik (1998).7.
Het eeuwenlange samenspel tussen natuur en mens, waarbij het persoonlijke
stempel van de eigenaar en/of ontwerper van de buitenplaats van groot belang is,
heeft in veel gevallen geleid tot individualiteit en uniciteit. Op veel buitenplaatsen
is bij uitstek sprake van verweving van natuur en cultuur.
Achtereenvolgens bespreken we de volgende factoren: de ligging in het landschap,
de stijl van aanleg, de intensiteit van het beheer in ruimte en tijd en de abiotische en
biotische diversiteit.
Wat de ligging in het landschap betreft blijkt dat vele buitenplaatsen zijn gesticht
op de grens van hoog en laag. Onder een gradiënt verstaan we een geleidelijke
overgang in de ruimte van een of meer milieufactoren. Vaak zijn drie typen
milieugradiënten op buitenplaatsen aanwezig: bodem-, microklimaat- en
cultuurgradiënten. De eerste twee zijn voorbeelden van natuurlijke gradiënten, de
cultuurgradiënt is een antropogene gradiënt. Wanneer bepaalde gradiënten
gecombineerd voorkomen ontstaat een complexe gradiënt, die aan meer soorten
plaats biedt dan de afzonderlijke gradiënten samen. Dit is het geval bij buitenplaatsen
die op de grens van hoge zandgronden en een beekdal liggen of op de overgang van
een strandwal naar een strandvlakte. We krijgen dan een complexe gradiënt van een
droge, voedselarme en zandige bodem naar een natte, voedselrijke klei- of veenbodem.
Gesuperponeerd op een natuurlijke (abiotische) gradiënt ligt op buitenplaatsen
vaak een antropogene gradiënt, bepaald door de afnemende intensiteit van het beheer
van het huis naar de achterkant van de buitenplaats.
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Daarnaast is op buitenplaatsen bij de aanleg of omzetting in landschapsstijl vaak
kunstmatig reliëf gecreëerd in de vorm van vijvers en heuveltjes. Na een jarenlang
continu beheer leidt dit tot nog meer gradiënten.
De stijl van aanleg is van invloed op de mogelijkheden van natuurlijke
ontwikkelingen. In een strak onderhouden formele tuin kan de natuur nu eenmaal
weinig kansen krijgen (bv. Het Loo). Maar ook in landschapsparken kan het
onderhoud dermate intensief zijn (paden, gazons, oude bomen opruimen e.d.) dat de
natuur weinig aan haar trekken komt.
De natuurwaarde van veel buitenplaatsen is relatief toegenomen door de sterkere
achteruitgang in het omringende gebied: verstedelijking en intensivering van de
landbouw. Buitenplaatsen zijn in de regel oasen van rust. Vaak worden traditionele
beheervormen in ere gehouden en is er continuïteit in het beheer.
In landschapsparken werd spontane plantengroei veelal niet als storend ervaren;
processen als verval en sterfte mochten aan bomen zichtbaar zijn. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog was er in toenemende mate sprake van achterstallig onderhoud,
waarbij de mate van natuurlijkheid toenam ten koste van het patroon der
oorspronkelijke aanleg. Dit wil niet zeggen dat processen als veroudering van het
bos, verruiging van graslandjes, verlanding van vijvers e.d. steeds een gunstige
uitwerking hadden op de natuurwaarde van een buitenplaats. De natuurwaarde was
immers deels een gevolg van de extensieve buitenplaatscultuur.
De op veel buitenplaatsen aanwezige cultuurgradiënt kwam hierboven reeds ter
sprake: het verschil tussen voor- en achterkant wordt geaccentueerd doordat vanaf
het huis gaand de intensiteit van het beheer afneemt.
De verschillen in bodem en klimaat zijn binnen Nederland zo groot dat
verschillende fysisch-geografische regio's kunnen worden onderscheiden. De
belangrijkste zijn in dit verband: zandgebied, rivierengebied, zeekleigebied,
laagveengebied, duingebied en lössgebied. Daarnaast zijn er elf historischgeografische
landschapstypen.8. Deze indelingen hebben een duidelijke relatie met elkaar. De
abiotische verschillen zijn van groot belang voor de verspreiding van flora en fauna.
Verscheidene buitenplaatsen liggen in aardkundig waardevolle gebieden. Markante
voorbeelden zijn te vinden in verscheidene beek- en rivierdalen, op de stuwwal van
Ootmarsum, aan de randen van de Veluwe en aan de binnenduinrand. Er zijn diverse
overzichten van de aardkundig waardevolle gebieden in Nederland beschikbaar.9.
Vaak zijn er binnen een buitenplaats duidelijke verschillen in de bodem, die tot
een grotere ruimtelijke variatie leiden. In landschapsparken is vaak kunstmatig reliëf
aanwezig in de vorm van vijvers en heuveltjes. Ten aanzien van de waterhuishouding
is de aanwezigheid van beken, sprengen, bronnen en kwelmilieus van belang.

Flora en vegetatie
Een buitenplaats bestaat gewoonlijk voor een groot deel uit bos. Zowel min of meer
natuurlijk bos met ter plaatse thuishorende inheemse boom- en struiksoorten als
parkbos met een zeker aandeel exotische boom- en struiksoorten komt voor. De
verhouding van het aandeel in- en uitheemse houtige gewassen verschilt per
buitenplaats. Daarnaast komen meestal graslanden en open water voor. Aldus ontstaat
een kleinschalige afwisseling van bos en open plekken: het parkbos. De bosranden
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met mantel- en zoomvegetaties zijn van groot belang, niet alleen voor de plantengroei
maar ook voor de fauna. Open water kan voorkomen in de vorm van vijvers, grachten,
sloten en poelen. Graslanden kunnen droog of vochtig zijn, schraal of voedselrijk,
beheerd als gazon of als hooiland.
De volgende bosgemeenschappen komen regelmatig op buitenplaatsen voor.10. Het
Bochtige smele-Beukenbos en het Beuken-Eikenbos vinden we in buitenplaatsen op
droge zandgronden. Op hellingen aan de binnenduinrand en in het rivierengebied
groeit het Abelen-Iepenbos; beperkt tot buitenplaatsen aan de binnenduinrand is de
stinzenvorm (subassociatie scilletoseum) van deze associatie. Het Essen-Iepenbos
komt voor op rivier- en zeekleigronden. De stinzenvorm (subassociatie galanthetosum)
is beperkt tot de kleibossen in het rivierengebied en Friesland.
Tenslotte komt het Eiken-Haagbeukenbos voor in Twente, de Achterhoek en vanaf
de zuidoostelijke Veluwezoom tot in Zuid-Limburg). Het Gierstgras-Beukenbos
(Milio-Fagetum), dat op buitenplaatsen op leemgrond voorkomt, wordt thans tot het
Eiken-Haagbeukenbos gerekend. Plaatselijk komen in dit bostype, waarin vroeger
veel loof werd geharkt, stinzenmilieus voor.11. In jonge of gestoorde bossen op klei
kan Fluitekruid domineren. Tenslotte komen op enkele buitenplaatsen
beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos en het zeldzame bronbos voor.
Bij de plantensoorten kunnen we een onderscheid maken tussen oorspronkelijk
wilde en ingeburgerde soorten. Het zeldzame Mosbloempje is een oorspronkelijk
inheemse soort, die thans voornamelijk nog op paden in buitenplaatsen voorkomt,
o.a. op Twickel te Delden, Broekhuizen te Leersum en Jagtlust te 's-Graveland. Het
Mosbloempje staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten.12.
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2 Jagtlust, 's-Graveland.

De stinzenplanten vormen een groep in het voorjaar bloeiende gewassen, die met
behulp van bollen, knollen of wortelstokken overwinteren (zg. geofyten). Het zijn
tevens neofyten die in het kader van de landschapsstijl buiten hun oorspronkelijke
areaal in antropogene milieus (vooral buitenplaatsen) als sierplant zijn aangeplant,
vervolgens zijn verwilderd en inmiddels volkomen zijn ingeburgerd.13. Thans vormt
de uitbundige bloemenpracht van de stinzenplanten een van de meest spectaculaire
aspecten van onze buitenplaatsen. Tot de stinzenplanten horen een aantal Rode
Lijst-soorten, o.a. Wrangwortel, Gele anemoon (buiten Zuid-Limburg) en Grote
bosaardbei.
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3 Bostulp.

Een andere groep geïmporteerde soorten betreft een aantal ‘bosgrassen’ of
graszaad-neofyten.14. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden op
buitenplaatsen graszaadmengsels uitgezaaid om de ondergroei van parkbossen op
schrale zandgrond te ‘verbeteren’. Dit graszaad was waarschijnlijk afkomstig uit
Duitsland. Tussen het graszaad zat zaad van op grassen lijkende soorten als Witte
veldbies en Grote veldbies. Deze komen nog steeds op een aantal buitenplaatsen in
ons land voor. De beide Veldbiessoorten staan op de Rode Lijst. Het zeldzame
Bergbeemdgras is eveneens met graszaad meegekomen. Op enkele buitenplaatsen
groeien bijzondere bra-
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4 Grote bonte specht.

5 Bosuil.

mensoorten die in de wijde omgeving niet voorkomen. Zo komt een uit Noord-Brabant
bekende bramensoort talrijk voor op de Slangenburg bij Doetinchem. Mogelijk is
deze soort hier met plantmateriaal aangevoerd.15.
Specifieke muurplanten vinden we op oude muren (o.a. van gebouwen, kassen,
platte bakken, tuinmuren, waterputten, duikers en bruggen). Hieronder bevinden zich
verscheidene zeldzame soorten, zoals Tongvaren en Gele helmbloem. Alle specifieke
muurplanten, behalve Muurvaren en Muurleeuwenbekje, zijn wettelijk beschermd.16.
Op enkele buitenplaatsen groeien enige zeldzame mossoorten in hakhout. Dit zijn
deels Rode Lijstsoorten. Deze soorten zijn gebonden aan de mineraalrijke schors van
es en iep en zijn bovendien afhankelijk van een regelmatig kapregime.
Bijzondere soorten paddestoelen vinden we vooral op klei, aan de binnenduinrand
en in Zuid-Limburg. Bekend is in dit verband de notenlaan van Wulperhorst bij Zeist.
Bovendien komen op dood en rottend hout vele soorten paddestoelen en mossen
voor.
Een ander aspect betreft de dendrologische waarden. Vele bijzondere boom- en
struiksoorten zijn karakteristiek voor bepaalde stijlperioden of tuinarchitecten.17. De
PHB heeft een eerste onderzoek naar dendrologische waarden van buitenplaatsen
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laten verrichten.18. Aan oude cultivars van vaste planten is in ons land nog nauwelijks
aandacht geschonken.19. We zouden een voorbeeld moeten nemen aan Enge-

6 Rosse vleermuis.
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land, waar reeds 600 Nationale plantencollecties goed beheerd worden, zowel door
de overheid, The National Trust als door particulieren. In Engeland is zelfs een lijst
gepubliceerd van zeldzame en bedreigde tuinplanten, die ‘The Pink Sheet’ wordt
genoemd.20. Buitenplaatsen zijn bij uitstek plaatsen waar dergelijke collecties in stand
gehouden kunnen worden. Gunstige uitzonderingen vormen de buitenplaats
Oosterhouw te Leens en het Arboretum Trompenburg te Rotterdam.

Fauna
Buitenplaatsen herbergen vaak een zeer rijke vogelbevolking, zowel qua aantal
soorten als qua aantallen individuën. In het hoge geboomte van verscheidene
buitenplaatsen broeden kolonievogels als blauwe reiger en roek, terwijl deze hun
voedsel in het omringende cultuurland zoeken. Van de blauwe reigerkolonies in ons
land is bijna de helft op buitenplaatsen gevestigd.
In oude landschapsparken is een vaste combinatie van broedvogels aanwezig,
waarin holenbroeders een belangrijke plaats innemen. Deze vogelgemeenschap van
oud parkbos wordt het ‘Boomkleverrijk Bosvogelgezelschap’ genoemd.21. Vaak zijn
de meeste holen in lanen te vinden, omdat daar veelal de oudste bomen staan. Tot
de holenbroeders behoren: Holenduif, Kauw, mezen en spechten. Soorten als
Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Grauwe vliegenvanger, Tjiftjaf en Zwartkop
bereiken hoge dichtheden op buitenplaatsen. Bovendien kunnen schaarse soorten als
roofvogels, IJsvogel, Kleine bonte specht, Wielewaal, Goudvink en Appelvink
aanwezig zijn. Typische bewoners van de vijvers zijn Waterhoen, Dodaars en IJsvogel.
Een aantal vleermuis-soorten is karakteristiek voor buitenplaatsen.22. Alle soorten
vleermuizen zijn wettelijk beschermd via de Natuurbeschermingswet en door de
EG-Habitatrichtlijn. De meest karakteristieke soort voor buitenplaatsen en
landgoederen is de Rosse vleermuis. Zij verblijven zowel zomer als winter met velen
bij elkaar in holle bomen die ouder zijn dan 60 jaar. Ook Grootoorvleermuis,
Baardvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart en Ruige dwergvleermuis komen
regelmatig op buitenplaatsen voor. Vleermuizen zitten niet altijd in dezelfde bomen:
een groep vleermuizen bewoont meestal verschillende bomen tegelijkertijd en ze
verhuizen regelmatig. De dieren gebruiken in de loop der jaren een heel systeem van
vleermuisbomen als kraamkolonie, als tijdelijke verblijfplaats voor 's nachts of
overdag, als paarverblijf of om te overwinteren. Om in verband met het uitvoeren
van beheermaatregelen zeker te weten welke bomen door vleermuizen worden
gebruikt is minstens drie keer per jaar een inventarisatie nodig. Hiervoor dienen
deskundigen ingeschakeld te worden. Behalve in oude bomen kunnen er in gebouwen
(o.a. ijskelders, kasteelkelders, zolders) vleermuizen verblijven.
Diverse andere soorten kleine zoogdieren komen op buitenplaatsen voor, evenals
amfibieën, reptielen en insecten.
De wijngaardslak, onze grootste slakkensoort, bereikt in Zuid-Limburg de grens
van zijn oorspronkelijk areaal. Op verscheidene buitenplaatsen (vooral aan de
binnenduinrand) is deze soort om culinaire redenen uitgezet, waar ze zich in veel
gevallen lang weet te handhaven. Hij kan hier als een ‘stinzendier’ worden beschouwd.
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De rivierkreeft is in onze beken uitgestorven; een laatste refugium vormt een
spreng op de buitenplaats Rosendael.

2. Visies op het beheer
Sterk geschematiseerd zijn drie doelstellingen mogelijk voor het toekomstige beheer:

1. natuurvisie (of ‘ecologische’ visie): de natuurbelangen domineren.
Er is veel dood hout (soms bespoedigd door het bewust omtrekken of omzagen van
bomen), het padenonderhoud wordt verwaarloosd, er treedt verruiging op in
graslanden, exotische bomen en lanen worden niet verjongd. Voorbeelden zijn delen
van de Ennemaborg bij Midwolda en Groenendaal - Meerenberg te Heemstede.

2. cultuurhistorische visie: de cultuurhistorische waarden prevaleren.
Hoog netheidsniveau, weinig mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkelingen. Is
mede afhankelijk van de stijl: met name in formele tuinen domineren strakke lijnen
en zijn er weinig mogelijkheden voor spontane ontwikkelingen.

3. integrale visie: verweving van natuur- en cultuurhistorische belangen.
Natuur en cultuur worden als gelijkwaardig beschouwd en geïntegreerd
verwerkt.
Bij deze visie tracht men een redelijk netheidsniveau te combineren met
mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkelingen, eventueel in een gradiënt van het
huis naar de achterkant van de buitenplaats (zonering).

3. Het overheidsbeleid
In het overheidsbeleid is samenhang tussen cultuur en natuur noodzakelijk, omdat
uitsluitend bij een

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

152
integrale aanpak de samenhang tussen cultuur- en natuurwaarden in stand gehouden
kan worden.
Ondanks het feit dat dit door velen wordt erkend en met de mond wordt beleden
laat het in de praktijk nogal eens te wensen over. Dit is verergerd door het feit dat
het monumentenbeleid enerzijds en natuuren landschapsbeleid anderzijds sinds 1982
over twee departementen zijn verdeeld. Dit heeft geleid tot regelingen die uitsluitend
betrekking hebben op de gebouwen of alleen op natuur. Het beleid voor de
bescherming van historische buitenplaatsen gaat gelukkig wel uit van de eenheid
van huis, tuin en park.
Hoopvol is het in 1997 gestarte interdepartementale project Belvedere, dat een
integraal rijksbeleid voor cultuurhistorie en ruimtelijke ordening wil ontwikkelen,
doch dat wellicht te weinig is toegesneden op de specifieke
buitenplaatsenproblematiek.
In de praktijk bestaat in veel gevallen een spanningsveld tussen cultuur en natuur
op historische buitenplaatsen, Als oorzaak worden veelal financiële motieven
genoemd; deze worden echter wel eens te makkelijk als argument gebruikt. Daarnaast
blijken echter ook vaak gebrek aan kennis (onkunde), de huidige functie van de
buitenplaats (gemeentelijk recreatiepark, natuurreservaat, kantoor, bejaardentehuis,
bedrijven), of opportunisme (gemakzucht; bewuste eenzijdigheid) een rol te spelen.
Een enge (statutaire) doelstelling speelt zelden een rol, ook niet bij de hieronder
genoemde natuurorganisaties.
Nagegaan is hoeveel van de om hun cultuurwaarde beschermenswaardige
buitenplaatsen beheerd worden door natuurorganisaties. Daar hiervan geen volledig
overzicht bestaat, is uitgegaan van de adviezen die van 1988 tot 1995 aan de Minister
van WVC zijn uitgebracht door de Raad voor het Cultuurbeheer (Subcommissie
Buitenplaatsen van de Rijkscommissie voor de Monumenten). Het gaat hierbij om
buitenplaatsen van nationale betekenis, die worden voorgesteld als rijksmonument.
De voorstellen zijn beperkt tot buitenplaatsen waarvan de eerste aanleg dateert van
voor 1850. Dit betekent dat verscheidene buitenplaatsen die tot de Jonge Tuinkunst
(1850-1940) worden gerekend, waar belangrijke landschapsarchitecten als H. Copijn,
Petzold, Poortman, Springer en Wattez aan hebben gewerkt, buiten deze voorstellen
vallen. Via het MIP is dit later aangevuld. Van de als rijksmonument voorgestelde
buitenplaatsen van voor 1850 zijn er 10 geheel of gedeeltelijk in beheer bij
Staatsbosbeheer, 26 bij Natuurmonumenten en 46 bij de twaalf Provinciale
Landschappen gezamenlijk. Het hoge aantal van de Provinciale Landschappen wordt
bepaald doordat de Stichting Het Gelders Landschap er 24 van de 46 in beheer heeft
(veelal in goede samenwerking met de Stichting Geldersche Kasteelen) en het Utrechts
Landschap 6. De Provinciale Landschappen in Friesland, Drenthe en Flevoland
hebben geen als rijksmonument voorgestelde buitenplaatsen van voor 1850 in beheer.

4. De praktijk van het beheer bij drie typen eigenaren
Ten aanzien van de doelstellingen maken we een verdeling over drie groepen
eigenaren.
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a) Particuliere eigenaren
Vele particuliere eigenaren getroosten zich veel moeite om hun buitenplaats goed te
beheren. Vaak gaat dit gepaard met grote persoonlijke opofferingen. De
betrokkenheid, vaak vergroot door een eeuwenlange familieband, is meestal zeer
groot. Er zijn echter ook verscheidene nieuwe eigenaren die hun buitenplaats op
voorbeeldige wijze beheren. Langs de Utrechtse Vecht lijkt momenteel de Gouden
Eeuw te herleven; voorts kunnen Huis Bingerden, Broekhuizen te Leersum en
Dordwijk te Dordrecht als goede voorbeelden worden genoemd.
Een zorgelijke ontwikkeling is dat steeds meer personen uit het zwart geldcircuit
buitenplaatsen aankopen om exclusief en veilig te kunnen wonen. Dit leidt bij
topmensen uit de wereld van drugs en seks soms tot kitsch en een veelheid van
veiligheidsvoorzieningen die niet in het historisch kader passen.
De meeste eigenaren van particuliere buitenplaatsen (ca. 300) zijn aangesloten bij
de Stichting PHB (Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen).
Helaas beschikt de Stichting PHB sinds enkele jaren niet meer over een eigen bioloog.
Door uitbesteding wordt getracht om een ecologische inbreng te leveren bij de
opstelling van de beheerplannen.

b) Gemeenten, kantoren, bedrijven, hotels, particuliere zorginstellingen, enz.
Het beleid loopt sterk uiteen. Soms speelt representativiteit een rol en is er een hoog
onderhoudsniveau; in andere gevallen is het onderhoud door bezuinigingen of hoge
recreatiedruk beneden het vereiste minimum. Ecologisch beheer wordt soms
uitgeoefend als dekmantel voor bezuinigingen of uit opportunisme (eenzijdige
keuzen). Bij deze categorie eigenaren vindt nogal eens sterke groei van activiteiten
plaats of wijzigingen in de bestemming, die soms leiden tot aanbouwen of moderne
gebouwen die niet in het park passen, ver gaande aanpassingen in het interieur, slecht
ingepaste parkeerterreinen, e.d.
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Voorbeelden van verantwoord beheer door gemeenten zijn o.a. de buitenplaatsen
Sonsbeek en Gulden Bodem te Arnhem, Boom en Bosch te Breukelen, Beeckestein
en Velserbeek te Velsen, De Paauw te Wassenaar. Daarentegen is de mogelijk door
Zocher ontworpen buitenplaats Eikenrode reeds sinds 1975 ernstig verwaarloosd
door een projectontwikkelaar respectievelijk de gemeente Loosdrecht. Vaalsbroek
te Vaals, waarin een hotel-restaurant is gevestigd, is vercommercialiseerd: te grote
parkeerplaats, moderne beplanting en paden.
De gemeente Heemstede heeft voor de buitenplaatsen Groenendaal en Meerenberg
een ecologisch beheerplan laten opstellen.23. Doel is het ontwikkelen van een
zelfregulerend ecosysteem met behoud en herstel van de cultuurhistorische elementen
‘die in de huidige tijd waardering genieten en die voor het huidige recratieve gebruik
van waarde zijn.’ Het parkbos zou begraasd gaan worden door paarden en koeien
gezamenlijk. Nadat de begrazing met IJslandse pony's reeds spoedig mislukte, kan
men nu op de Marotheuvels en bij de Zochervijver Schotse Hooglanders tegenkomen.
Als nabootsing van natuurlijke windworp zijn honderden bomen omgetrokken;
verspreid door het park zijn 3 km hout- en takkenbarrières aangelegd. Naast
regelmatige lanen is er een laantype met gevarieerde boomafstand geïntroduceerd
dat door omtrekken en omzagen van laanbomen wordt gecreëerd. Dit alles vindt in
dit als rijksmonument voorgestelde, uit de 18de eeuw daterende park plaats onder
het motto ‘van parkbos naar natuurbos’. De verwachtingen zijn wel erg hoog
gespannen: op ca. 60 ha is het niet mogelijk een soort ‘oerbos’ te ontwikkelen, de
recreatiedruk blijft zeer hoog en het is de vraag of de beoogde kostenbesparing wordt
gehaald. Voor een zelfregulerend boslandschap is een oppervlakte van minimaal
enkele duizenden hectaren nodig. Tot dusverre heeft het inzetten van grote grazers
de natuurwaarde van bossen op zandgronden nog niet aantoonbaar verhoogd.24. Bij
een bepaalde begrazingsdruk wordt de verjonging van loofbomen belemmerd. In
parkbossen ontstaan weliswaar open plekken, doch de situering en omvang daarvan
wijkt af van wat de ontwerper oorspronkelijk heeft bedoeld.

c) Natuurbeschermingsorganisaties
c1) Staatsbosbeheer
Er is geen duidelijk landelijk beleid als gevolg van de zelfstandigheid van de regio's.
De centraal aanwezige deskundigheid heeft geen inbreng meer in beheerplannen.
Voor de reorganisaties zijn op enkele buitenplaatsen door landschapsarchitecten
opgestelde herstelplannen uitgevoerd (Slangenburg bij Doetinchem, Groeneveld bij
Baarn). Het ministerie van LNV heeft in de loop der jaren slechts mondjesmaat
aankoop van gebouwen bekostigd. Op andere buitenplaatsen zijn cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen verkocht of in erfpacht uitgegeven, wat problemen kan
opleveren ten aanzien van de gewenste eenheid binnen de buitenplaats. Zo is het
centrale deel van Broekhuizen te Leersum aan een particulier verkocht, die een
herstelplan uitvoert; in het resterende deel van de buitenplaats, dat bij Staatsbosbeheer
in beheer is gebleven, ligt het accent op de natuurwaarde. De gehele buitenplaats
Dordwijk te Dordrecht, waar een districtskantoor van Staatsbosbeheer was gevestigd,
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is verkocht aan een particulier, die restauratie van gebouwen, tuin en park ter hand
heeft genomen. Hiermee gaat dit prachtige Zocher-park na jarenlange verwaarlozing
een nieuwe en hoopvolle toekomst tegemoet.

c2) Natuurmonumenten
Natuurmonumenten beheert ca. 50 buitenplaatsen, waarvan er 26 zijn voorgesteld
als rijksmonument. De cultuurhistorie neemt een duidelijke plaats in het beleid in.25.
Er is eigen deskundigheid in huis.26. De laatste jaren heeft het beheer van
buitenplaatsen een opleving doorgemaakt, wat zich uit in de vele herstel- en
herinrichtingsplannen die de laatste jaren zijn opgesteld en uitgevoerd. In bepaalde
gevallen zijn nieuwe kwaliteiten ontwikkeld; toevoeging van hedendaagse elementen
wordt niet geschuwd (bv. op Boekesteyn te 's-Graveland). Ook buitenplaatsen die
van na 1850 dateren krijgen de nodige aandacht. Er wordt extra aandacht geschonken
aan een historisch verantwoorde beplanting en aan het gebruik van oude veerassen,
bv. het Lakenvelder Rund. De planvorming wordt uitbesteed; daarbij vindt stringente
begeleiding plaats.
Een bijzonder geval is de Landschapsstructuurvisie 's-Graveland.27. Hierin worden
niet alleen aanbevelingen gedaan voor bezittingen van Natuurmonumenten maar ook
van aangrenzende eigenaren. Het plangebied omvat namelijk het gehele beschermde
dorpsgezicht 's-Graveland (ca. 500 ha). Vervolgens zijn de plannen voor de eigen
terreinen van Natuurmonumenten in detail uitgewerkt.28. Hierdoor heeft voor dit
gebied planvorming op drie verschillende schaalniveaus plaats gevonden. Extra
aandacht is geschonken aan het individuele karakter van de buitenplaatsen, waardoor
uniformiteit in het beheer wordt vermeden.

c3) Provinciale Landschappen
De statuten van alle Provinciale Landschappen noemen in een of andere vorm de
cultuurhistorische waarden. In de statuten van het Gelders, Noordhol-
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7 Oude boom met paddestoelen (Porceleinzwam op rottende beukenstam).

lands, Zuidhollands en Flevo-Landschap worden de zich op de terreinen bevindende
monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder die bedoeld in (artikel 1
van) de Monumentenwet, expliciet genoemd. De meeste andere Landschappen hebben
een wat oudere formulering in hun statuten die gebaseerd is op natuur- en
landschapsschoon. Een van de doelstellingen is dan behoud van ‘voortbrengselen
van menselijke werkzaamheid, welke door hun vorm, ligging of ouderdom de waarde
van het landschapsbeeld verhogen’. Het vaagst zijn de statuten van de Stichting Het
Limburgs Landschap; hierin wordt uitsluitend gesproken over ‘behoud en beheer
van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen en
andere objecten in de provincie Limburg’. Het hangt er dan van af in hoeverre bij
de landschappelijk waardevolle gebieden de cultuurhistorie een rol speelt.
Het beheer van buitenplaatsen door de Provinciale Landschappen loopt in de
praktijk zeer uiteen. Soms is sprake van onvoldoende deskundigheid of opportunisme.
Voorbeelden van een eenzijdige aanpak vinden we in Groningen, Zuid-Holland en
Limburg. Voorbeeldig is de wijze van samenwerking tussen de Stichting Het Gelders
Landschap en de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, die een respectabel
aantal buitenplaatsen in beheer hebben. Deze twee organisaties maken tezamen op
provinciaal niveau de National Trust-gedachte waar.
Op de Ennemaborg bij Midwolda laat het Groninger Landschap een groot deel
van de 18de eeuwse aanleg sinds 1981 begrazen door paarden (Koniks). Hierdoor
dreigen lanen en met name de ruim 2 km lange hoofdas verbrokkeld te raken.
Het Zuidhollands Landschap voert op Huys te Warmont een beheer waarin de
natuurbenadering overheerst. De Subcommissie Buitenplaatsen van de Raad voor
het Cultuurbeheer heeft indertijd verzocht om in het beheerplan de cultuurhistorisch
waardevolle aspecten te accentueren. Slechts in een klein deel van het bos is het
beheerdoel parkbos; in het grootste deel van het bos prevaleert de natuur. Helaas is
er weinig van een door twee studenten landschapsarchitectuur uitgevoerde studie in
het beheerplan verwerkt.29. Voor de verjonging van de lanen is een planning opgesteld.
Vanwege de aanwezigheid van vleermuizen is de vervanging van laanbomen echter
uitgesteld.
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Bij kasteel Arcen, eigendom van Het Limburgs Landschap, is een soort pretpark
aangelegd. Er zijn
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weinig historische elementen overgebleven; het landgoed is uitgeleverd aan de
commercie.
Over de belangrijke tuinen bij kasteel Neercanne heeft de UNESCO in 1995 een
internationale conferentie belegd.30. Tijdens deze conferentie bleek dat de provincie
Limburg en het Limburgs Landschap in het Jekerdal natuurontwikkeling wilden
realiseren binnen de historische tuinaanleg. Van het vierde terras van de baroktuin
zijn namelijk nog resten aanwezig die in het Jekerdal liggen. De erfpachter gaat
intussen zijn eigen gang en heeft inmiddels op drie terrassen het door Wil Snelder
opgestelde plan voor een formele tuin uitgevoerd.

5. Besluit
Tot besluit kan gesteld worden dat het bij een integrale benadering in veel gevallen
mogelijk is om de ‘kool’ en de ‘geit’ te sparen. De ervaring leert dat er met name bij
landschapsparken in dit opzicht vaak goede mogelijkheden zijn; bij formele tuinen
zijn de kansen voor natuur veel geringer. Bij landschapsparken met een redelijk grote
oppervlakte en bij tuinen die zowel een formeel als een landschappelijk deel omvatten
zijn de mogelijkheden voor integratie van natuur en cultuur het grootst, zeker als een
ruimtelijke zonering wordt toegepast.
Bij een meer ecologisch gerichte benadering zouden in ieder geval geen
cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren onherstelbaar vernietigd mogen
worden, maar die moet men dan eerst wel inventariseren en waarderen! Dit betekent
dat bosbeweiding op historische buitenplaatsen met een beperkte oppervlakte
uitgesloten moet worden. De natuurvisie wordt nogal eens uit financiële overwegingen
gekozen. Een meer cultuurhistorische benadering hoeft echter niet altijd duur te zijn.
Bij het opstellen van een beheerplan kan alleen een multidisciplinaire benadering
een goed resultaat opleveren. Zo nodig dienen specialisten ingeschakeld te worden
voor inventarisatie en waardering van de natuurwaarden of voor andere aspecten.
Vervolgens kunnen verantwoorde keuzen voor het toekomstige beheer worden
gemaakt. Archiefstudie, literatuur- en veldonderzoek zijn altijd nodig.
Het is beslist noodzakelijk om bij herstel, ingrijpende veranderingen of gewenste
inpassingen op een belangrijke buitenplaats een deskundig tuin- en landschapsarchitect
in te schakelen, die gespecialiseerd is in historische tuinen en parken. De ervaring
leert dat slechts enkele bureau's over voldoende historisch besef en inzicht ten aanzien
van historische buitenplaatsen beschikken. Duidelijke formulering van uitgangspunten
en stringente begeleiding bij het ontwerpproces is onontbeerlijk.
Waar mogelijk kan getracht worden de natuurwaarde te verhogen door herstelbeheer
en/of natuurontwikkeling. Dood hout mag, maar niet in de directe omgeving van het
huis en langs de paden (in verband met wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar
voor schade). In het parkbos kan een zekere mate van spontane ontwikkeling optreden,
met name aan de achterkant van de buitenplaats. In gazons en hooilandjes wordt de
natuurwaarde verhoogd door een uitgekiend maaischema en spaarzaam of niet
bemesten. In vijvers en poelen krijgen amfibieën meer kansen; ringslangen kunnen
in grote dichtheden voorkomen. Aan oude bomen wordt extra aandacht besteed in
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verband met vleermuizen, holenbroeders, mossen en paddestoelen. Het ophangen
van nestkastjes kan achterwege of beperkt blijven daar in de meeste parkbossen
voldoende natuurlijke nestgelegenheid aanwezig is in de vorm van oude en holle
bomen. Wel kan voor specifieke soorten nestgelegenheid geboden worden, bv. voor
kerkuilen en zwaluwen.
Wat houdt een integraal beheer van buitenplaatsen precies in? Als voorbeeld van
een goede aanpak kan het Beheerplan Hoekelum van de Stichting Het Gelders
Landschap dienen. Deze beheervisie heeft betrekking op de periode 1992-2002. Het
112 ha grote landgoed Hoekelum, dat halverwege Ede en Bennekom ligt, is in 1988
door de Stichting aangekocht. Reeds in 1990 is opdracht gegeven aan Erik Blok om
een studie te verrichten naar de cultuurhistorische waarde en de ruimtelijke structuur.31.
Op basis daarvan is begonnen met de uitvoering van een herstelplan.
Het landgoed Hoekelum ligt op de overgang van de stuwwal Ede-Wageningen
naar de Gelderse Vallei. Het huis, dat uit 1735 dateert, is in het begin van deze eeuw
ingrijpend verbouwd door de architect Hanrath. Doelstelling voor Hoekelum is
duurzame instandhouding c.q. herstel van het landgoedkarakter. Hierbij zal met name
volgens de Landschapsstijl worden gewerkt en zullen enkele elementen uit de Frans
Classicistische periode worden versterkt. Binnen deze doelstelling zal aandacht
worden besteed aan instandhouding en verdere ontwikkeling van aanwezige
natuurwaarden, een bescheiden houtproductie voorzover dit samengaat met behoud
of vergroting van natuurwaarden en recreatief medegebruik.
De uit de 18de eeuw daterende Laarder Allee of Oude Wageningseweg vormt een
duidelijke grens binnen het landgoed, die de historische basis vormt voor een
ruimtelijke zonering. Ten westen van deze oude beukenlaan ligt het accent op
cultuurhistorie, ten oosten daarvan op natuur resp. is er een nevenschikking van
functies. In het oostelijk deel komen verscheidene lanen voor, zowel een uit de 18de
eeuw
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8 IJsvogel.

daterende zichtas als slingerpaden uit de 19de eeuw. De nagestreefde hoeveelheid
dood hout is per terreintype gespecificeerd: 5% voor het parkbos (buiten de paden
en de directe omgeving van het huis), 10% voor het gedeelte waar houtproductie en
vergroting van natuurwaarden samengaan en 20 tot 30% voor het deel met accent
op natuurbos. In enkele percelen met o.a. Wintereik zal het hakhoutbeheer weer
worden ingevoerd. De verdere ontwikkeling van de natuurwaarden krijgt veel
aandacht. In het parkbos en de oude lanen is een rijke broedvogelbevolking aanwezig
(totaal 60 soorten) met o.a. appelvink (in een zeer hoge dichtheid), kleine bonte
specht, groene en zwarte specht, bosuil, fluiter en grauwe vliegenvanger. In de
gedeelten met gemengd bos broeden o.a. sperwer, wespendief en havik. Het aantal
soorten zoogdieren is hoog.
Inmiddels zijn diverse gebouwen hersteld en zichtassen open gemaakt. De
gerestaureerde ijskelder is zowel cultuurhistorisch monumentje als winterverblijf
voor vleermuizen. De spreng en de vijver zijn schoongemaakt, van een leemlaag
voorzien en weer watervoerend gemaakt. Het jaar daarna werden bij de vijver ijsvogel
en grote gele kwikstaart waargenomen. Dank zij een goede voorbereiding en planning
zijn op Hoekelum in tien jaar opmerkelijke resultaten bereikt. Er is met recht sprake
van een integrale visie.
Tenslotte constateren we dat de kennis over buitenplaatsen nog veel hiaten vertoont
en te zeer verspreid is. Aan een aspect als historisch verantwoord plantengebruik is
in ons land nog nauwelijks aandacht besteed. Nader onderzocht dient te worden of
er behoefte is aan een nationaal kenniscentrum voor buitenplaatsen.
Er is dringend behoefte aan een handboek dat alle facetten van het beheer van
buitenplaatsen in zijn samenhang behandelt. Tevens dient in de opleiding van
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landschapsarchitecten meer aandacht besteed te worden aan historische buitenplaatsen,
eventueel ook in de vorm van bijscholing.
Om tot verbetering van het beheer van buitenplaatsen te komen is nog meer
interdepartementale samenwerking nodig (mogelijk in het kader van het
Belvedere-project, doch wellicht is de buitenplaatsenproblematiek te specifiek
daarvoor). Daarnaast is meer samenwerking gewenst tussen de beherende organisaties
(o.a. met de Provinciale Landschappen die zo'n groot aantal buitenplaatsen in beheer
hebben). Bij een integrale benadering kunnen zowel natuur als cultuur optimaal tot
hun recht komen. Het is de kunst om een evenwicht te vinden tussen instandhouding
van de cultuurhistorische waarde en ontwikkeling van de natuurwaarde. Bij een
waardevolle buitenplaats dient behoud van het buitenplaatskarakter de
hoofddoelstelling te zijn; de ontwikkeling van de natuurwaarde is daarbinnen aan
randvoorwaarden gebonden.
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Mariël Kok
In gesprek met de heer Gatacre, eigenaar van de historische
buitenplaats de Wiersse
De buitenplaats de Wiersse en zijn eigenaar, E.V. Gatacre, die op het
landgoed is geboren en er vanaf 1963 eigenaar van is, zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden geraakt. Het leven van de familie staat permanent
in het teken van de instandhouding van de Wiersse en wordt gekenmerkt
door een altijd aanwezig bewustzijn voor deze zorg en het streven naar
een optimaal haalbare kwaliteit.

Historie
De eeuwenoude buitenplaats de Wiersse ligt in de Achterhoek aan de oostelijke rand
van de gemeente Vorden. De oudst bekende vermelding van de Wiersse dateert uit
1288, toen door de abdis van het adellijke vrouwenklooster te Hoog-Elten in een
akte werd opgenomen dat de pacht jaarlijks op haar huis ‘de Wedersche’ moest
worden voldaan. Tot de 16de eeuw is de band tussen het klooster en het landgoed
blijven bestaan. Op 17de-eeuwse kaarten is te zien dat het huis ten noorden van de
Baakse Beek ligt en omgeven wordt door grachten. In 1651 wordt de Baakse Beek
vergraven, waardoor het huis ten zuiden van de beek komt te liggen. De kelders en
wellicht een gedeelte van het opgaande muurwerk van het toenmalige huis maken
nu nog deel uit van het huidige huis. Op 9 juli 1678 komt de Wiersse in bezit van
Enno Matthias ten Broeck en vanaf dit moment blijft het goed eigendom van nauw
verwante families.
Vóór het midden van de 18de eeuw wordt de zuidwaarts lopende oprijlaan vanaf
de Wiersser Allee aangelegd en wordt de aanleg van enkele andere - nu nog deels
bestaande - lanen, die evenwijdig liggen aan de binnen- en buitengracht, tot stand
gebracht. Ten oosten van het huis wordt een formele tuin met beelden gecreëerd, ten
westen van het huis een boomgaard en naast de beek worden vier rechthoekige
karpervijvers gegraven.
In de periode tussen het midden van de 18de eeuw en 1833 wordt begonnen de
tuinen in een meer landschappelijke aanleg om te vormen. De karpervijvers worden
vergraven en voorzien van onregelmatige oevers en op de zogeheten ‘gronden van
vermaak’ worden, al voor 1777, slingerende paden aangelegd. Tevens worden
schiereilanden gemaakt en heuveltjes opgeworpen. Dit gebied is nu nog te herkennen
in het oostelijke deel van de aanleg, de zgn. Wilde tuin.
In 1842 wordt de oprijlaan wederom van vorm veranderd en van een bocht
voorzien. De lange rechte bomenrijen worden vervangen door drie onregelmatige
groepen van - nog bestaande - eiken, beuken en Amerikaanse eiken.
In de tweede helft van de 19de eeuw raken huis en tuinen licht in verval.
Vermoedelijk is al voor deze periode de formele tuin ten oosten van het huis in een
moes- en bloementuin veranderd. Omstreeks 1870 worden - nooit uitgevoerde plannen gemaakt om het huis van neorenaissancegevels te voorzien en - eveneens
nimmer uitgevoerde - plannen voor de tuinen door de tuinarchitecten L.P. Zocher
en C.E.A. Petzold. Eigenaar Jules Bernard graaf van Limburg Stirum laat wel een
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nieuwe, niet symmetrische stal en boerderij bouwen, die de dan afgebroken
18de-eeuwse bouwhuizen zullen vervangen.
In 1893 trouwt de dochter van Van Limburg Stirum, Aurelia Carolina, met Victor
de Stuers. Nadat de Stuers in november van datzelfde jaar het landgoed koopt, wordt
het huis in 1912 gerestaureerd. Tijdens de restauratie worden de vensters voorzien
van meerruits-schuifvensters in de oorspronkelijke 18de-eeuwse stijl, gekopieerd
naar de indertijd niet gemoderniseerde ramen van minder belangrijke kamers. In
deze periode begint de tuin- en parkaanleg zijn huidige karakter te krijgen; in 1907
wordt de oprijlaan weer rechtgetrokken en verlengd tot de in 1833 aangelegde
Rijksweg. De moes- en fruittuin ten oosten van het huis - ter plaatse van de vroegere
formele tuin - wordt voorzien van een buxus- en rozenparterre (de Rozentuin), die
door de 17 jarige Alice de Stuers, dochter van Victor en Aurelie, in 1912 is ontworpen.
De moestuin wordt naar de zuidoosthoek van de aanleg verplaatst en tegelijkertijd
met de verdubbeling
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1 Het huis de Wiersse in de gedaante die het kreeg in de periode 1921-1925, toen de voorgevel werd
voorzien van een vooruitspringende entree en de gracht aan de voorzijde van het huis weer werd
doorgetrokken. Foto RDMZ.

van de Rozentuin, omstreeks 1913, ontwerpt Alice de verdiepte Lage tuin met borders
en een rond vijvertje, geïnspireerd op de toen populaire Engels-Italiaanse stijl.
In 1918 gaat de toekomstige echtgenoot van Alice de Stuers, William Edward
Gatacre, van Engels-Ierse afkomst, zich intensief bezighouden met de inrichting van
de Wilde tuin en het omringende park. Hij verlegt wegen tot buiten de parkbegrenzing,
de dicht bij de tuinen liggende boerderijen en bouwland worden door ingenieuze
beplanting aan het oog onttrokken. Hij ontwerpt vista's, romantische doorzichten en
assen die middels bruggen met elkaar worden verbonden en geaccentueerd worden
door banken, geschoren taxushagen, figuren in taxus, fonteinen, beelden en vazen.
De van noord naar zuid lopende weg door het park wordt omgevormd tot een breed
pad dat in het zuiden eindigt bij een berceau aan het begin van een lange en
kronkelende charmille.
Tijdens een tweede restauratie van het huis, in de periode 1921-1925, wordt het
huis verlengd met twee traveeën en wordt de voorgevel voorzien van een uitspringende
entreepartij naar ontwerp van architect Slothouwer. Tevens wordt het interieur
aangepast en voorzien van modern sanitair. In deze periode wordt ook de vermoedelijk vroeg in de 19de eeuw gedempte - zuidzijde van de binnengracht weer
doorgetrokken. Aan weerszijden van het voorplein worden twee nieuwe bouwhuizen
gebouwd en wordt het oostelijke bouwhuis uit ca. 1872 afgebroken. In maart 1945
wordt het nieuwe oostelijke bouwhuis opgeblazen en niet meer vervangen. Het in
dit bouwhuis opgeslagen archief wordt dan voor een deel beschadigd.

Dagelijkse zorg
Vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben zich op de buitenplaats geen grote
veranderingen voltrokken. Het huis ligt op een geheel vanzelfsprekende wijze ingebed
binnen de fraaie, goed onderhouden tuin- en parkaanleg, die op zijn beurt weer in
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het Achterhoekse coulisselandschap van het landgoed is opgenomen. Het is voor
Gatacre en zijn familie geen geringe opgave om dit prachtige geheel in stand te
houden en in een zodanige staat dat het aan de vol-
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2 Het huis kort voor de restauratie van 1921-1925. Collectie RDMZ.

gende generatie in goede toestand overgedragen kan worden. Nadat Gatacre in 1963
de dagelijkse zorg voor het landgoed kreeg toevertrouwd, heeft hij op een zeer
persoonlijke wijze deze zorg vormgegeven. De grootte van het landgoed - 300 ha -,
hoewel vele malen te klein om zichzelf te kunnen bedruipen, heeft het voordeel dat
het te overzien is, mits men accepteert dat het beheer - in tegenstelling tot dertig jaar
geleden - nu bijna een dagtaak is.
De Wiersse ligt gelukkig relatief beschermd in de Achterhoek. In de nabije
omgeving komen geen snelwegen of hoogspanningsleidingen voor. Van de aanleg
van een tracé voor een Betuwe- of hogesnelheidslijn is voorlopig geen sprake. De
Wiersse is evenmin door dorps- of stadsuitbreiding aangetast. Maar ondanks het feit
dat er op het gebied van de infrastructuur geen grote bedreigingen te verwachten
zijn, blijft Gatacre in gevecht gewikkeld tegen al die kleinere inbreuken op de Wiersse
en zijn naaste omgeving die zich keer op keer voordoen: aanleg van
eenheidsoefenterreinen, ruilverkavelingen, problemen met waterhuishouding,
rioolstortingen, plannen voor communicatiemasten net buiten de rand van het
landgoed, voorstellen voor bushaltes (met trottoirs, abri's, fietsenstallingen én grondig
verlicht) van stadsomvang en een enorme hoeveelheid borden (zo staan langs 1 km
van de onverharde Wiersser Allee 39 borden: verkeersbeperkingen,
stiltegebiedwaarschuwingen en talloze fietsroutes, ‘ter imbecilisering van de
binnenlandse buitenrecreant’ zoals de NRC dit fenomeen ooit beschreef). Het kost
veel tijd en energie om bedreigingen af te weren, of in een bij het landgoed en de
streek passende vorm om te buigen.

Openstelling en recreatie
Vanaf 1977 worden de tuinen en het park met regelmaat opengesteld voor het ‘grote
publiek’ (het landgoed is in zijn geheel opengesteld onder NSW-regels). In sommige
jaren bezochten meer dan 20.000 mensen de tuinen. Tuinen en ‘natuur’ zijn in de
loop der jaren erg in de belangstelling komen te staan. In antwoord op deze
belangstelling zijn tientallen tuinen nu geopend en vinden talloze ‘Country Living
Fairs’ plaats, waardoor het bezoek aan een historische tuin niet langer een nieuwigheid
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is. De steeds beter geïnformeerde bezoeker verwacht bovendien ook nog eens een
park te treffen waarin de staat van onderhoud erg goed is. Om aan deze verwachtingen
tegemoet te kunnen komen, wordt het constante gevecht met beperkte middelen nog
heviger. Daarbij komt dat sommige bezoekers van de oudere generatie de indruk
hebben dat een landgoed als de Wiersse in deze tijd geen particulier eigendom meer
kan zijn en zien zij het als institutioneel gemeengoed. Jongere mensen tonen
daarentegen veel begrip en waardering voor de toewijding, de tijd en de kosten die
nodig zijn om een dergelijke buitenplaats te kunnen onderhouden. Zij waarderen ook
het individualisme en de continuïteit die veelal onder het particulier eigendom
voorkomen.

Bescherming
Vanaf 1948 is de Natuurschoonwet op het landgoed van toepassing en vanaf 1965
zijn het huis en twee bijgebouwen beschermd middels de Monumenten-
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3 De door Alice de Stuers ontworpen Lage tuin met op de achtergrond de eveneens door haar
ontworpen Rozentuin, omstreeks 1914 gefotografeerd. Archief De Stuers, de Wiersse.

wet. Desgevraagd vertelt Gatacre dat de inkomsten (voornamelijk uit pacht) lang
niet voldoende zijn om het landgoed als geheel (inclusief de historische bebouwing,
16 ha intensieve tuinen en 35 ha park) in stand te houden. De mogelijkheid om binnen
het landgoed vervangende inkomstenbronnen aan te boren is beperkt: aan de ene
kant door het gevaar dat het karakter verloren zou gaan (zelfs een minicamping zou
een aantasting van het geheel vormen), aan de andere kant door planologische
beperkingen.
Nieuwe activiteiten (van catering tot de organisatie van relevante cursussen) nemen
nog meer tijd in beslag van de vaak al overbelaste eigenaren en het is de vraag in
hoever dergelijke investeringen de gewenste resultaten tot gevolg zullen hebben. De
bestaande fiscale mogelijkheden alsmede subsidiëring zullen essentieel blijven voor
de instandhouding van dergelijke landgoederen en buitenplaatsen.
In 1998 is de redengevende omschrijving van de Wiersse geactualiseerd, zodat
het goed als historische buitenplaats inclusief tuin, park en tuinsieraden onder de
bescherming van de Monumentenwet valt. Gatacre vindt het belangrijk dat het gevoel
voor de historie en de zich immer ontwikkelende verschijningsvorm van de tuin- en
parkaanleg goed tot recht zijn gekomen in de redengevende omschrijving, ondanks
de juridische eisen die aan een dergelijke omschrijving worden gesteld. Het gaat
volgens hem immers om ‘de geest van het geheel, het samenspel tussen het steeds
door groei en vernieuwing onderhevige “groen” aan de ene kant en de onderliggende
structuur, de tuinsieraden en de architectuur aan de andere’.
De Monumentenwet ziet Gatacre als een instrument dat ten positieve aangewend
moet worden. Hij hanteert als uitgangspunt dat wat hij toevoegt of wijzigt aan de
buitenplaats geen afbreuk mag doen aan de essentie van het goed, noch aan de geest
van de elementen en van de topografie waaruit het bestaat. Dat beleid is volgens hem
de reden dat er geen problemen met de monumentenzorg zijn ontstaan. Gatacre streeft
naar een zo hoog mogelijk bereikbare kwaliteit, hetgeen zijn weerslag gevonden
heeft in de goede contacten met de diverse overheidslagen die een beheer van een
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goed als de Wiersse nu eenmaal met zich meebrengt. Gebruik wordt gemaakt van
de verzamelde kennis en expertise van de RDMZ, de
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4 De Lage tuin, omstreeks 1914 gefotografeerd. Archief de Stuers, de Wiersse.

Monumentenwacht, het Centraal Laboratorium (Instituut Collectie Nederland) en
het Gelders Genootschap. Zo heeft hij niet alleen bouwkundige restauratie- en
subsidieadviezen ingewonnen, maar ook adviezen ontvangen op het gebied van
interieurelementen, lichtwering, klimaat en brandpreventie. Wat betreft mogelijke
gemeentelijke inbreng is Gatacre van mening dat binnen de meeste gemeentes de
ervaring -en dus ook het zelfvertrouwen- nooit breed en diep genoeg kan zijn om
‘naar de geest in plaats van nauw naar de letter’ te luisteren.

Subsidie
Wat betreft het subsidiesysteem in zijn algemeenheid stelt Gatacre dat met
verdienstelijke uitzondering van de Brom (Besluit rijkssubsidiëring onderhoud
monumenten) en de zgn. Relatienota (ten bate van natuur en landschap)
subsidiewetgeving lijdt aan een voorkeur voor projectsubsidiëring, terwijl een
structurele aanpak beter de nodige aanpak op een buitenplaats reflecteert en de enige
kostenbesparende methode is om zowel eigenaar als ambtenaar niet onmogelijk te
belasten. Even belastend is het steeds overplaatsen van de verantwoordelijke
ambtenaar zodra hij kennis van zijn veld heeft. De Brom, alhoewel een bijzonder
praktisch ingestelde subsidieregeling, heeft volgens Gatacre het nadeel van
onzekerheid: bij deze onderhoudssubsidie, waarbij achteraf wordt gedeclareerd, kan
het budget ineens op zijn en dan kan de aanvraag nooit naar het volgend jaar
overgeheveld worden. Een subsidieaanvraag in het Brhb (Besluit rijkssubsidiëring
historische buitenplaatsen) is zeker indien eenmaal toegekend. Maar er gaat een
moeizaam traject aan vooraf, zodat het bijtijds uitvoeren van onverwacht dringende
restauraties nauwelijks mogelijk is.
Een ander aspect van de subsidieregelingen wordt aangehaald. Er zijn regelingen
voor (jaarlijks) onderhoud en anderen voor achterstallig onderhoud en restauratie.
Behalve in de Relatienota ontbreekt ‘periodiek onderhoud’, zoals het weer uitbaggeren
van een gracht, weer herstellen van een houten sierhek na 20 jaar of het afzetten van
struiken of hernieuwen van heesters na 15 jaar.
Doordat de afhankelijkheid van projectsubsidies uit noodzaak is ontstaan, moet
achterstallig onderhoud of restauratie vaak uitgesteld worden totdat er zekerheid is
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op een subsidie. Dit heeft een soort omgekeerde wereld tot gevolg. De noodzakelijke
werkzaamheden op de buitenplaats worden aangepast aan de regelingen, terwijl
eigenlijk de regelingen ten dienste zouden moeten staan van de werkzaamheden.
Gatacre is van mening dat het kortzichtig zou zijn om op subsidies ten behoeve van
karakteristieke onderdelen - zowel ‘groen’ als ‘steen’ - van een buitenplaats te
beknibbelen; vooral betreffende nodige periodieke werkzaamheden waar reeds eerder
in restauratie geïnvesteerd is. De meest belangrijke en cul-
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tuurhistorisch aantrekkelijke elementen hebben vaak het minst praktisch nut en zijn
juist het meest bewerkelijk.
De boodschap aan de overheidslagen is duidelijk: draag zorg voor eenvoudige
regelingen, voor op elkaar afgestemd beleid en voor niet te vaak wisselend personeel.
Dit spaart geld, tijd en ergernis. Hoewel het tegenwoordig weer wat beter gaat,
memoreert Gatacre de regelmatige bezuinigingen op de budgetten ten behoeve van
cultuur in het verleden. Immers, nieuwe projecten trekken de korte-termijn-aandacht
van de media, de politiek en het grote publiek. Telkens weer moet een ‘nieuw idee
gebouwd en opgetuigd worden’, waarmee gescoord kan worden ten koste van het
oude, minder aan mode onderhevige - en juist daardoor van blijvende aard. Het is
volgens Gatacre gevaarlijk het subsidiebeleid alleen te rechtvaardigen op grond van
mode-onder-hevige factoren als aspecten van ‘toerisme en recreatie’, ‘nostalgie’,
‘country living’, ‘cultuurhistorie’ en zelfs ‘natuur’, waarvoor de publieke
belangstelling immers snel kan dalen. Monumenten moeten geen commercieel product
worden, waar de modegestuurde vraag het belang van bepaalt. De overheid dient
eerder het bestaan van het ‘culturele erfgoed’ als een permanente onderlegger voor
de maatschappij duurzaam te honoreren; van het ‘culturele erfgoed’ zijn de
buitenplaatsen niet de minste.

Monumentenwacht en PHB
Binnen de Nederlandse monumentenzorg ziet Gatacre de Monumentenwacht als een
hele belangrijke pijler. De wachters, die jaarlijks rijks- en gemeentemonumenten op
de Wiersse bezoeken, kennen de gebouwen van binnen en buiten en leveren een
belangrijke bijdrage aan een blijvende goede staat.
PHB heeft twintig jaar lang een onmisbare bijdrage geleverd aan het onderhoud
van de Nederlandse buitenplaats. Het belang van de oorspronkelijk bij PHB
aangesloten leden dreigt nu onder te sneeuwen door het toenemend aantal leden.
Oorspronkelijk dacht men dat er niet meer dan 120 leden zouden kunnen zijn - een
overzichtelijke groep, die door een beperkt apparaat bedient kon worden. Intussen
is het aantal leden meer dan verdubbeld. De subsidie voor achterstallig onderhoud
en hoveniers is, in verhouding, sterk teruggelopen.
De weinig regelmatig opengestelde particuliere historische tuinen en parken van
gelijke grootte en ingewikkeldheid als de Wiersse vragen om andere hulp dan de
minder arbeidsintensieve buitenplaatsen. Op de Wiersse is, naast een eigen tuinman
die de leiding geeft, een hovenier met plantenkennis nodig, die door een continue
inzetbaarheid de nodige ervaring en gevoel kan opbouwen om het steeds wisselende
detailwerk. Helaas, onzekerheden in overheidsbeleid en subsidiebeperkingen zorgen
voor een zware, bijna niet te dragen belasting voor zowel PHB als de buitenplaatsen,
die op hulp van PHB-hoveniers en machines volgens een vooraf besproken schema
rekenen.

Weemoed
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Filosoferend stelt Gatacre dat het een verschijnsel van deze tijd is om alles te willen
weten, te inventariseren, te analyseren en te programmeren, om het vervolgens op
te slaan en vaak nooit meer naar te kijken. Hij doelt op de vele onderzoeken en
eindeloze plannen op het gebied van de natuur- en cultuurwaarden die hijzelf, evenals
de diverse instanties door de jaren heen met betrekking tot hun landgoed hebben
opgeschreven. Door al dit onderzoek en plannenmakerij is voor hem iets verloren
gegaan. De bij oude buitenplaatsen horende geheimzinnigheid verdwijnt, het
verrassingselement en het spontane nemen af. Een sterke jeugdherinnering is de
ontdekkingstocht door de tuinen en de bossen, toen nog voor hem een ‘secret garden’.
Dat nauwkeurige beschrijvingen en gedetailleerde onderzoeken noodzakelijk zijn
om bijvoorbeeld de toewijzing van subsidies te rechtvaardigen en om bewust te weten
wat je doet als je van het verleden afwijkt, is voor Gatacre een duidelijke noodzaak;
maar weemoed klinkt in zijn woorden door. Het is volgens hem een gevolg van
Nederlands perfectionisme: door alles te inventariseren en alles te organiseren denkt
men een 100% resultaat te kunnen bereiken. In de praktijk leidt dit tot doodslag van
individualiteit en onverantwoord hoge kosten. De ultieme 20% is, ook met Nederlands
administratieve bekwaamheid, toch niet haalbaar en de poging om dit te halen kost
tweemaal zoveel als de eerste 80%.

Een authentieke en eigen aanpak
De zorg voor de instandhouding van de Wiersse is vervlochten met het leven van de
familie Gatacre. Het is een leven waarbij de buitenplaats zich steeds als eerste
opdringt. Omdat het een particulier landgoed betreft, kan de Wiersse in stand
gehouden worden door middel van een individuele aanpak die zich van generatie op
generatie subtiel wijzigt en aanpast. Een aanpak die duidelijk succesvol is endie zich
volgens Gatacre bewijst in het feit dat landgoed, park, tuinen en gebouwen er op een
vanzelfsprekende manier bijliggen; een manier die dat ondefinieerbare gevoel geeft
dat het zo goed is en zo altijd geweest is.
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Eric Blok
Hovenierskunst, de vervolmaking van tuin en park
Bij de aanleg van een tuin, een park of een buitenplaats wordt veel aandacht
besteed aan de indeling van het terrein, de aansluiting op de omgeving,
de systematiek van de vormgeving en de esthetiek van het geheel. Bij
herstel van een historisch waardevolle tuin of buitenplaats wordt op de
eerste plaats aandacht besteed aan authenticiteit en oorspronkelijkheid,
hoofdlijnen en structuren. Vervolgens komt de invulling van plantvakken
en het gebruik van historisch verantwoord plantmateriaal aan bod. Naast
deze vormgevingsaspecten is het onderdeel beheer een essentieel
aandachtspunt. Vaak komt dit op negatieve wijze aan de orde in de vorm
van een kostenpost. Een eenmalige investering in herstel, bedoeld om het
achterstallig onderhoud weg te werken en de tuin op orde te krijgen, wordt
nog wel geaccepteerd, maar een jaarlijks terugkerende forse post onderhoud
is steeds vaker een groot probleem. Toch is het juist dit reguliere
onderhoud, het werk van een vakbekwame hovenier, dat zorgt voor het al
of niet slagen van een nieuwe aanleg of van een restauratie. Sterker nog:
het geeft op termijn een extra dimensie aan de schoonheidsbeleving.
Bij oplevering van een tuin, park of buitenplaats is alles netjes aangelegd (afb. 1).
De indeling en de hoofdlijnen zijn gerealiseerd volgens het ontwerp van de
tuinarchitect.
De plantvakken zijn ingeplant met het voorgeschreven sortiment en de
voorgeschreven aantallen. Maar hoewel het geheel er keurig en helder uitziet en de
(toekomstige) eigenaar tevreden zal zijn, ontbreekt het er nog aan een stukje sfeer.
De aanleg is nog erg ‘clean’ en weinig doorleefd. Heestergroepen zijn nog niet
gesloten, tussen de vaste planten zijn grote vlakken zwarte grond te zien, de hagen
zijn weinig meer dan afzonderlijke, op een rij geplaatste, heesters waar men nog
steeds overheen kan kijken.
Pas na een aantal jaren ontstaat het gewenste eindbeeld. Dit aantal jaren kan
verschillen van drie of vier (bij vaste plantenborders) tot twintig of meer (voor een
gesloten bosgebied met rijke ondergroei). In de tussenliggende tijd is een continu
beheer, gericht op het te bereiken eindbeeld, noodzakelijk en is het nodig in te grijpen
als het verkeerd dreigt te gaan, niet wanneer het al mis is gegaan.

Tuinbaas, tuinlieden en tuinknechten
Op de oude buitenplaatsen gebeurde het beheer door middel van een vaste tuinbaas
met zijn tuinlieden en tuinknechten. De tuinbaas was verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en onderhield de contacten met de familie op het huis.
Tuinbazen waren gewoonlijk vele jaren aan dezelfde buitenplaats verbonden en
vertegenwoordigden de continue factor, noodzakelijk voor een goed beheer en goed
eindresultaat. Voor hen gold dat wonen en werken door elkaar heen liepen en dat
het onderhouden en runnen van de buitenplaats een levensvervulling was.
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Tegenwoordig zijn de tuinbaas, evenals zijn soms wel twaalf medewerkers,
vervangen door een ingehuurde loonwerker die eenmaal per week op sterk
gemechaniseerde wijze het onderhoud tracht te verzorgen. Arbeidsintensieve en
handmatige werkzaamheden worden daarbij zoveel mogelijk beperkt of achterwege
gelaten. Zo ontstaat aan de ene kant, met de huidige lonen, een aangenamer
kostenplaatje, aan de andere kant verdwijnt de verfijning en detaillering die juist zo
kenmerkend was voor de oude buitenplaats.
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1 Bij de oplevering van een tuin of park is het geheel volgens plan aangelegd en ingeplant, de
beplanting moet echter nog wel enkele jaren groeien om het beoogde effect te krijgen. Foto uit
particuliere collectie, ca. 1920, reproductie SB4.

De continue inspanning van de vaste hoveniers op de buitenplaats droeg in sterke
mate bij aan de rijkdom en sierwaarde van de aanleg. Het was niet alleen de aanleg
op hoofdlijnen die bewondering wekte, het waren juist ook de kleine details en de
tijdens het werk aangebrachte versieringen, de bijzonderheden, de combinaties van
ongebruikelijke planten en de fraaie snoeivormen die zorgden voor een meerwaarde.
De hovenierskunde en -kunst was de vervolmaking van tuin en park.
Het hovenierswerk op de buitenplaats beperkte zich niet tot het verzorgen van de
siertuin, waaraan de eigenaar een deel van zijn maatschappelijke status ontleende,
de nutstuin was misschien nog wel veel belangrijker omdat hier de groenten, het fruit
en de kruiden vandaan dienden te komen voor de familie op het huis en tevens voor
de werkers op de buitenplaats. Alhoewel in opzet verschillende afdelingen, liepen
sier- en nutsfuncties op veel plaatsen door elkaar. Bijvoorbeeld de velden snijbloemen,
gekweekt voor het maken van boeketten en tafelversieringen, die onderdeel vormden
van de moestuin en hieraan een kleurrijk en bloemrijk uiterlijk gaven. Maar ook op
andere manieren waren het de teelt-
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2 Tuinbaas D. Keurhorst in de kas van zijn buitenplaats waar planten op decoratieve wijze zijn
opgesteld. Foto uit particuliere collectie, jaren twintig of dertig, reproductie SB4.
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3 ‘Onchidium macrantum, gekweekt door den Heer J. Gerritsen, Tuinbaas Huize Scherpenzeel te
Goor’. Foto in Onze Tuinen, 1923, reproductie SB4.

methoden en de hovenierstechniek die bijdroegen aan versiering van de nutstuinen.
Om een en ander te illustreren wil ik u voorstellen aan tuinbaas Keurhorst, om samen
met hem een rondwandeling over ‘zijn’ buitenplaats te maken (afb. 2). Keurhorst
werkt al jaren voor dezelfde familie en toen zij in 1923 verhuisden van een
buitenplaats in de omgeving van Deventer naar een pas vier jaar daarvoor gestichte
buitenplaats op de Utrechtse Heuvelrug, verhuisde Keurhorst met zijn gezin mee.
Totdat het huis in 1943 door de Duitsers werd gevorderd, dus ruim twintig jaar, zou
hij hier blijven werken en de continuïteit bewaken.
De buitenplaats bij Doorn, waar we de tuinbaas ontmoeten, heeft een oppervlakte
van ongeveer 24 hectaren en bestaat uit een geometrisch aangelegde siertuin rondom
het landhuis, een bosgebied, verschillende akkers en ommuurde kweektuinen bij de
boerderij, tevens de woning van de tuinbaas.1.

Bloemen en planten
We treffen de tuinbaas aan in de kas. Deze was het gehele jaar in gebruik; 's-Winters
voor het stallen van pot- en kuipplanten - voorzover er geen aparte oranjerie
beschikbaar was -, in het voorjaar voor het voortrekken en opkweken van groenten,
bloemen en eenjarigen. Keurhorst ging dan soms tweemaal per nacht zijn bed uit om
te controleren of de temperatuur in de kas niet te laag werd en zijn zaaigoed zou
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bevriezen. Wanneer het kweekgoed in de volle grond was gepoot, werd de kas
gebruikt voor het kweken van bijzondere potplanten, bijvoorbeeld Gloxinia,
Streptocarpus, Aristolochia, Cineraria's en andere (sub-)tropische bijzonderheden.
Grote waarde werd gehecht aan een zelfgekweekte, sterke en gezonde plant met veel
bloemen. Deze planten werden op zorgvuldige wijze gerangschikt, waardoor de kas
altijd een decoratief beeld opleverde, een lust voor het oog vormde en de trots van
de tuinbaas was. In het weekblad Floralia schreef Tuinbaas G.J. Bavinck jr. in 1922
over de bloemenkas: ‘Tuinbaas zijn op een buitenplaats zonder bloemenkassen is
niet het ideale van ons beroep. Daarin immers viert de flora hoogtij! Op vrijwel de
meeste buitens vormen de goed verzorgde bloemenkassen dan ook steeds een
aantrekkelijkheid, zoowel voor de eigenaars als voor de tuinbazen. Hierin toch kweekt
hij de verschillende bloemen en planten met de meeste zorg en is het te allen tijde
zijn trots om de kassen er zoo aanlokkelijk mogelijk te doen uitzien.’2. Vele foto's
van tuinbazen met de door hen geteelde bloemen en planten in hetzelfde tijdschrift
getuigen van deze trots (afb. 3).
Ongetwijfeld gestimuleerd door de buitenplaatseigenaar, nam de tuinbaas zijn
bijzondere en zeldzame planten mee naar bijeenkomsten van de plaatselijke afdeling
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde, waar
de produkten door mede-tuinbazen en kwekers gekeurd en geprezen werden. Een
paar keer per jaar organiseerde de Maatschappij bovendien de zogenaamde ‘Groote
Keuringen’, waarbij tuinbazen en kwekers uit het gehele land hun fraaiste bloemen,
planten en tuinbouwprodukten enkele dagen tentoonstelden. De Keuringscommissie
deelde die dagen prijzen, oorkondes en eervolle vermeldingen uit en het was niet
alleen voor de tuinbaas een eer om in de prijzen te vallen, maar ook zijn principaal,
die het alles mogelijk maakte, werd met naam en buitenplaats genoemd.
Wanneer we samen met tuinbaas Keurhorst de kas verlaten, komen we in de
bloementuin met rijkbloeiende vaste plantenborders en perken zelfgekweekte
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4 Een intensief te onderhouden bloemenmozaïk van eenjarigen in een Vlaaardings stadspark. Foto
in Floralia, 1923, reproductie SB4.

5 Een perfect in conische schijven gesnoeide Taxus wordt pas bereikt na jaren van snoeien met steeds
het te bereiken eindresultaat voor ogen. Foto uit particuliere collectie, jaren twintig of dertig,
reproductie SB4.

eenjarigen. Collega-tuinbaas Zoutendijk van Huize Schaerweijde in Zeist merkte
hierover op: ‘Een groote factor in de oude cultuur was het kweeken van planten voor
de perken. De beroemde perken, waarvoor de tuinbaas met zijn personeel het geheele
jaar bijna druk was. Wij herinneren ons nog wel, een Dracaena in het midden, de
zonalen of andere planten volgens de grootte er omheen gerangschikt, soms in
stervorm naar de kleur, de cirkel afgesloten met een enkelen of dubbelen rand. Of
het mozaïkvak, kunstig samengesteld uit allerhande lage plantjes, in rood en geel en
grijs, prachtig gelijk geknipt, vormende te zamen een mooi figuur. Wat werden ze
bewonderd, wat waren ze de trots van den baas en wat kostten ze een tijd en een
werk’ (afb. 4).3. Elke dag worden de borders en de perken nagelopen, uitgebloeide
bloemen verwijderd, uitgezakte planten opgebonden en lelijke bladeren afgeknipt.
De perken en gazons in dit deel van de tuin zijn afgezet met strakgeknipte
buxushaagjes, waarbij één tuinman vrijwel het gehele seizoen bezig is ze te knippen
en te onderhouden. Hoewel de haagjes soms niet hoger zijn dan zo'n 20 cm en
daardoor slechts in geringe mate bijdragen aan het ruimtelijke beeld, vormen ze wel
een belangrijk onderdeel van de detaillering.
Vooral in de winter, wanneer bloemenborders kaal en plat zijn, dragen de snoeivormen
in belangrijke mate bij aan het aanzien van de tuin. De hovenierskunst komt dan
vooral tot uiting in de strak geschoren elementen, bijvoorbeeld van een in conische
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schijven geknipte taxus (afb. 5). Een perfecte regelmaat en een volstrekt gelijke dikte
van de afzonderlijke schijven wordt alleen bereikt door jarenlange, intensieve
verzorging, waarbij het jonge vormloze heestertje telkens iets verder groeit in de
gewenste richting. Één verkeerde snoeibeweging en het moeizaam bereikte resultaat
is totaal verdwenen.
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6 Het maaien van de graslanden op de buitenplaatsen gebeurde lange tijd nog met de zeis. Bibliotheek
Landbouwuniversiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties.

7 Door uitvinding van de grasmaaimachines werd een kort- en strakgeschoren gazon mogelijk.
Afbeelding in E.Th. Witte, Praktisch Handboek voor Tuinliefhebbers, 1906, reproductie SB4.

Zaaien en maaien
Op deze plaats aangekomen, moeten we ook even stil staan bij het veranderen van
technieken en methoden van het maaien van gras. Tuinbaas Keurhorst kon in de jaren
twintig beschikken over een grasmaaimachine, zijn voorganger een honderd jaar
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eerder kon dat niet, die was aangewezen op de zeis voor de grotere grasvelden en op
de zogenaamde ‘palmschaar’ voor kleine grasperken en voor de grasbanden om de
bloemperken (afb. 6). Dit verschil in materiaal vergde een andere kweekmethoden
en
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8 Op hoogtijdagen werd de gevel van het landhuis door de tuinlieden met bloemen en planten versierd.
Foto uit particuliere collectie, 1928, reproductie SB4.

zorgde voor een ander aanzien. Het huidige ideaal van een strak geknipt gazon zonder
onkruiden bestond nog niet, of, beter gezegd, kon door gebrek aan techniek nog niet
bestaan; een soortenrijk grasland met bloeiende kruiden werd hoog gewaardeerd,
zowel vanwege de sierwaarde als het nutsaspect. In 1837/1838 werd over grasperken
geschreven: ‘Hoe grooter dezelve zijn des te meer uitwerking brengen zij te weeg;
zij vereenigen in zich het aangename met het nuttige en geven, van tijd tot tijd gemaaid
wordende, groen voeder en hooi, voor paarden en runderen. Zij worden gezaaid [...]
Met het graszaad wordt dikwijls vermengd dat van onderscheiden lage,
peuldragende vaste planten en andere soortgelijke gewassen; zoo als bij voorbeeld
de Honigklaver (Melilotus officinalis), gewone Klaver (Trifolium pratense et repens),
Rolklaver (Lotus siliquosus et corniculatus), Rupsklaver (Medicago), Spurrie
(Spergula), Pimpernel (Poterium sanguisorba), voorts eenige Standelkruiden (Orchis),
Kronkelspil (Neottia), Parnaskruid (Parnassia), enz. [...] Zoo dikwijls het gras de
hoogte van ongeveer twee palmen [20 cm.] heeft bekomen, wordt het gemaaid en
telkens na de maaijing wordt het perk met een zwaar rolblok nedergedrukt, hetzelve
bekomt dus, na eenigen tijd, eenen vasten grond.’4.
‘Nieuwe grasperken worden gezaaid, en de oude behoorlijk gezuiverd, en wanneer,
in het laatst der maand [april], het gras te hoog is opgeschoten, begint men reeds te
maaijen; om het altoos kort te houden, gaat men hiermede om de drie weken voort.’5.
In 1830 werd door de Engelsman Edwin Beard Budding patent aangevraagd op
een machine die in staat was om ‘de plantenlaag van gazons, grasstroken of
wandelparken te knippen of te scheren’. Deze grasmaaier, die in principe weinig
afwijkt van de huidige kooimaaiers, werkte vooral goed wanneer het gras niet te lang
was en was daardoor bijzonder geschikt voor de kleine grasperken en de grasranden
om de bloemrabatten in de omgeving van het huis. In de daaropvolgende halve eeuw
werd de machine sterk verbeterd en steeds beter geschikt om ook grotere terreinen
te maaien (afb. 7). De eerste motormaaiers vormden in 1925 nog een grote
bezienswaardigheid, maar werden al gauw een gemeen goed. Mede hierdoor verdween
het hooiland met zijn bloeiende kruiden, om plaats te maken voor een strak en kort
geschoren grasland.
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Groente en fruit
Tot slot van de wandeling neemt tuinbaas Keurhorst ons mee naar de moestuin. In
feite is er door de combinatie van groenten, fruit en snijbloemen sprake van een
‘siermoestuin’. De verschillende soorten zijn zodanig geplaatst dat er een aangenaam
geheel ont-
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9 Tuinbaas Keurhorst toont de door hem geteelde ‘reuze groote’ aardbeien waartussen ter vergelijking
twee zilveren rijksdaalders zijn geplaatst. Foto uit particuliere collectie, omstreeks 1932, reproductie
SB4.

staat en tegelijkertijd een ecologisch evenwicht, waardoor er minder bestrijding hoeft
te worden toegepast. Elke ochtend wordt Keurhorst bij mevrouw op het huis ontboden
om te overleggen welke groenten er die dag gegeten zullen worden en welke boeketten
en bloemversieringen er gewenst zijn. Want ook dit laatste was een taak van de
tuinbaas. Uitbundige bloemstukken sierden het interieur op hoogtijdagen en ook de
buitengevel werd dan met bloemen en takken aangekleed (afb. 8).
In de negentiende eeuw was het kweken van groente op de buitenplaats essentieel
voor de voedselvoorziening. Door verbeterd transport en distributie was er echter in
het begin van de twintigste eeuw overal voldoende groente verkrijgbaar. De
grootschalige tuinbouwbedrijven, waar deze groenten vandaan kwamen, kweekten
echter een beperkt sortiment van sterke rassen, geschikt voor transport en met een
gegarandeerde opbrengst. Door de verbeterde teeltmethoden en -technieken lukte
het de tuinbaas, die in staat was elke plant iedere dag individuele aandacht te geven,
niet altijd meer om zijn produkt net twee weken eerder gereed te hebben dan dat het
in de winkel lag. De tuinbaas kon zich nu onderscheiden door veel verfijndere rassen,
een grotere diversiteit, en kwetsbare bijzonderheden te kweken. Zijn produkten
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10 Het snoeien van fruitbomen was gericht op opbrengste en decoratie, hierbij werden verschillende
ideaalvormen nagestreefd zoals bijvoorbeeld een palmet met vlakliggende takken geflankeerd door
twee met schuine takken. Afbeelding in Floralia, 1921, reproductie SB4.

waren over het algemeen rijker van smaak en een lust voor het oog (afb. 9).
Voorbeelden zijn de diverse soorten tomaten in de moestuin: voor de soep; om te
vullen; om te steriliseren en in te maken; en een gele tomaat ter versiering van schotels
en gerechten. Van sla kweekte de tuinbaas onder meer: snijsla, veldsla, kropsla,
bindsla en molsla. En dan de in het begin van de twintigste eeuw nog nauwelijks in
de winkel aangeboden kardoen, artisjok, zeekool, bleekselderij, suikermaïs, venkel
en champignons.
De fruitteelt op de buitenplaats was gericht op het krijgen van zoveel mogelijk
vruchten van de beste kwaliteit en bovendien van een zo groot mogelijke diversiteit
in rassen. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit en de diversiteit waren belangrijk.
Het in de moestuin gekweekte fruit bestond meestal uit de verfijnde soorten. De
grovere soorten stonden als hoogstambomen apart in de boomgaard, in de eerste
jaren vaak voorzien van een tussenbeplanting van bijvoorbeeld bessenstruiken.
Snoei van vruchtbomen had enerzijds het verkrijgen van een goede opbrengst tot
doel, anderzijds werden de bomen klein gehouden zodat zij slechts een beperkte
ruimte zouden innemen. Daarnaast was het snoeien in belangrijke mate gericht op
het creëren van een evenwichtige boom met een zuivere vorm. De tuinbaas kon
daarbij een aantal basisvormen hanteren zoals de waaier, de palmet, staande en
liggende snoeren, piramide- en bolvormen (afb. 10). Door een beredeneerde snoei
jaren achtereen vol te houden werd uiteindelijk de ideale vorm bereikt. Een dergelijke
boom, vol bloesem of rijk met vrucht bezet, was een sieraad in de tuin (afb. 11). In
de tuinbouwbladen van de eerste twee decennia van deze eeuw werd hieraan veel
aandacht besteed, waarbij werd opgemerkt:
‘Van een goed gekweekt palmet heeft de bezitter te allen tijde plezier en niet
slechts hij, maar ook allen, die de gelegenheid hebben zulke boomen te zien.’6.
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11 Een in evenwichtige vorm gesnoeide fruitboom is een sieraad voor de tuin. Foto in Floralia, 1921,
reproductie SB4.

Weten en kunnen
Alvorens van tuinbaas Keurhorst afscheid te nemen, wijst hij ons nog op de speciale
‘tuinbazennummers’ van het tijdschrift Floralia, verschenen in het midden
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van de jaren twintig. De inleiding van het eerste nummer luidde:
‘Reeds lang was het ons voornemen om een nummer uit te geven, waarin de
tuinbaas eens zou vertellen van al datgene, wat van deze tuinbouwers verlangd wordt.
Zoo dikwijls wordt wel wat al te gemakkelijk over het “weten en kunnen” van den
tuinbaas heengestapt. Het schijnt velen zoo eenvoudig toe! Weinigen beseffen, dat
hij eigenlijk de meest volkomen vakman is! Onze kweekerijen worden meer en meer
gespecialiseerd en wanneer men zich slechts in enkele culturen goed ingewerkt heeft,
kan men een bedrijf, althans wat de kweekerij aangaat, leiden. Maar geheel anders
staat daar de tuinbaas tegenover. Hij moet weten allerlei bloemen te kweeken, te
forceeren en ook ze op de meest sierlijke wijze in vaasjes te schikken. Hij moet
kenner zijn van de beste vruchtsoorten, moet goed op de hoogte zijn van de snoei er
van, en ook de kascultuur moet hij onder de knie hebben. Hij moet kennis hebben
van boomen en heesters, van coniferen en andere groenblijvende naaldgewassen en
hij moet tevens weten hoe ze op zijn buitenplaats behandeld moeten worden. Hij
moet de groentencultuur kennen zooals geen ander, en niet alleen is het voldoende
om elk jaar de mooiste snijboontjes, de lekkerste worteltjes enz. te kunnen aanbieden,
maar hij moet ook als 't kan ze een 14 dagen vroeger hebben dan zijn collega's. Nog
veel meer moet de tuinbaas weten, nog veel meer is er noodig, alvorens hij met succes
het werk kan doen dat van hem verlangd wordt. Daarop eens helder het licht te laten
vallen, was mede het doel, dat wij met de uitgave van dit speciale nummer beoogden...
We wekken onze lezers op met grooten aandacht de artikelen te lezen en herlezen,
opdat zij beter het moeilijke werk van den tuinbaas zullen begrijpen en als 't kan nog
meer bewondering zullen gevoelen voor de dikwijls zoo groote bewijzen van “weten
en kunnen” door hem vertoond.’7.
Terugkijkend op onze rondleiding over een begin twintigste eeuwse buitenplaats,
moeten we constateren dat een deel van de schoonheid het gevolg is van de fraai
gecomponeerde aanleg van de betrokken tuinarchitect, waarbij voortdurend en
vakbekwaam onderhoud bepalend was voor het bereikte resultaat, maar ook dat een
deel van de schoonheid in het werk ontstond. Door langjarig experimenteren, door
veel aandacht en inzet en door voldoende tijd was de hovenier in staat de ooit geplande
aanleg door verdere verfraaiing te vervolmaken.
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Eindnoten:
1. Bedoeld wordt buitenplaats De Ruiterberg te Doorn.
2. G.J. Bavinck jr., tuinbaas Huize Winfried. De Bloemenkas. In: Floralia 43 (1922) 20, p. 309.
3. J.A. Zoutendijk, tuinbaas Huize Schaerweijde, De buitenplaats voorheen en thans. In: Floralia
42 (1921) 21, p. 322.
4. Handboek voor beoefenaars der plantenkunde, bezitters van tuinen en buitenverblijven, boomen bloemkweekers, hoveniers en warmoezeniers. Amsterdam: Gebroeders Diederichs, 1837
(deel 1), pag. 44-47.
5. Handboek voor beoefenaars der plantenkunde, bezitters van tuinen en buitenverblijven, boomen bloemkweekers, hoveniers en warmoezeniers. Amsterdam: Gebroeders Diederichs, 1838
(deel 2), pag. 131.
6. Floralia 43 (1922) 9, p. 127.
7. Floralia 42 (1921) 21, p. 321.
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Wim Meulenkamp
Winkeliersdroom:
Welgelegen te Rijswijk en de Parvenu-stijl
Welgelegen te Rijswijk, tussen 1869 en 1877 het buitengoed van de
winkelier in ruste Dirk Boer (1803-1877), is een primair voorbeeld van
de zogeheten parvenu-stijl. Boer vergaarde op Welgelegen een ongerijmde
collectie aan tuinsieraden en curiosa die haar weerga in Nederland niet
kende. Dankzij een serie foto's en twee begeleidende teksten uit die tijd,
is het mogelijk een casus voor een herwaardering van de parvenu-stijl te
maken.

I. Premissen over de parvenu-stijl: tussen aanpassing en eigenzinnigheid
‘Parvenutuinen zouden... op een andere manier, zonder hen zo uitdrukkelijk te toetsen
aan de gangbare normen van de landschapsstijl, kunnen worden bezien: als een
cultuurverschijnsel dat zich projecteerde op de tuinarchitectuur.’
Noeska de Wit, ‘Tovertuinen’, 1996
In Nederland, en niet alleen daar, bestond in de negentiende eeuw een aantal tuinen
en parken dat niet tot de canon van de gangbaar geachte tuinstijlen behoorde, tuinen
die tot voor zeer kort niet waren opgenomen in overzichten betreffende de
tuingeschiedenis. Het gaat hier om een corpus aan zeer aparte, karakteristieke locaties
die ieder voor zich Einzelgänger in de stijlgeschiedenis lijken te zijn, maar nu toch
onder een heel specifieke noemer kunnen worden gevat. Dat deze tuinen zo goed als
nooit zijn opgemerkt, is waarschijnlijk te wijten aan hun stoffage die zeer bizar te
noemen is en ongetwijfeld door velen tot de kitsch zal worden gerekend. Om deze
tuinen en hun uitmonstering toch te kunnen benoemen is een wellicht weinig
sympathieke noodnaam bedacht: de parvenu-stijl, een aanduiding die evenwel precies
weergeeft in welke hoek de opdrachtgevers gezocht moeten worden.1.
Toch blijken deze tuinen wonderwel te passen in het geheel van neo-stijlen en
exotismen die zo typisch zijn voor het derde kwart van de negentiende eeuw in
Nederland, een tijd waarin neo-barok, neo-renaissance, neo-gothiek, neo-rococo en
de rustieke stijl samengingen met een baaierd aan nieuwe materialen, materialen die
nu vaak als inferieur worden beschouwd, maar in feite zeer vooruitstrevend waren,
waarbij bijvoorbeeld brons werd vervangen door de meest curieuze metaallegeringen,
hout door papier maché en gutta percha, en exotisch en ongewoon materiaal als
bamboe, olifantenhuid en hertengeweien werd gebruikt als grondstof voor stoelen,
tafels, prullenbakken en kroonluchters. Ook gietijzer en beton werden toegepast op
een wijze die men tegenwoordig niet meer kan/wil begrijpen.2.
Deze vaak ongerijmde stijl- en materiaalcombinaties waren ook aanwezig in een
aantal tuinen en parken, veelal het recente eigendom van snel rijk geworden
ondernemers of renteniers. Het zijn tuinen die gedefinieerd worden door verschillende
karakteristieken welke doorgaans in combinatie met elkaar voorkomen:
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-

er is een zeer sterke persoonlijke betrokkenheid van de eigenaar, en vaak zijn
de ontwerpers van de tuin niet eens bekend, of spelen ze in ieder geval een zeer
ondergeschikte rol;
de eigenaren kunnen over het algemeen als parvenus, nabobs, nouveaux
riches, etc. worden aangeduid;
doorgaans zijn veel decoraties in de tuin afkomstig van elders, er is sprake
van intens hergebruik van objecten;
het is niet zozeer het onderliggende patroon van tuin of park dat afwijkt van
de regel, maar veelal de stoffage, de mate daarvan en de diversiteit;
de invulling, de stoffage, lijkt geen intellectueel of zelfs schijn-intellectueel
programma te volgen, de invulling is uitermate fragmentair en onsamenhangend;
er is sprake van het onbekommerd gebruik, voor wat betreft decoratie en
tuinsieraden, van oudere
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stijlkenmerken, veelal deels teruggaand op Gijsbert van Laar's Magazijn van
tuin-sieraaden;
- de aard van de tuinsieraden en het gebruikte materiaal is zeer divers: oud,
nieuw, exotisch, inlands, een heksenketel van effecten die in hun assemblage
vaak absurd werkt;
- de eigenaren documenteren hun tuinen zelf door boekjes uit te geven en/of
foto- of litho-series te verspreiden onder familie, vrienden en bekenden - men
is blijkbaar zeer trots op deze tuinen die, moet worden aangenomen, de inmiddels
bereikte status van de eigenaar aangeven. Blijkbaar is men vaak zo onkundig
van kwesties van smaak en cultuur, dat niet beseft wordt hoe men zichzelf te
kijk zet met deze bizarre tuinen.

Voorbeelden van dit soort ‘parvenu-tuinen’ zijn vaak enkel nog in de documentatie
terug te vinden; gezien de latere weerzin tegen deze decoraties zijn bijna alle vormen
van stoffage verdwenen, vaak al met ingang van de eerstvolgende wisseling van
eigenaar. Enkele tuinen dateren niet uit het derde kwart van de negentiende eeuw,
maar zijn mogelijk enige tijd later aangelegd en ‘ingezaaid’ met ornamenten. Tot nu
toe is een aantal van deze locaties in kaart gebracht, en het gaat hierbij om de volgende
tuinen/parken, waarbij zeer summier de mate van ornamentering wordt geschetst:
- Welgelegen, te Rijswijk, ca. 1869-1877, eigenaar Dirk Boer, winkelier. Dit park
zal in het tweede gedeelte nader behandeld worden.
- Groot- en Klein-Vaeshartelt, Maastricht, en Grande- en Petite Suisse, Meerssen,
jaren 1860, eigenaar Petrus Regout, fabrikant. Chalet, talrijke beelden (hert,
paardentemmers, sphinxen, buste van Koning Willem I, etc.), een groot aantal
volières, koepels, tenten, bruggen, cascades, ijskelders, badhuis in de vorm van
een pagode, en als klapstuk een fontein, meer een enorme rots, waarin ruimte
voor een volledig uitgeruste kroeg, met in top een Manneke Pis die Regout zelf
voorstelde, voorts ‘Indische goochelaars’ en de Franse keizerlijke adelaar - dit
geheel refereerde onder meer aan de politiek geladen kwestie van de
Zuid-Willemsvaart. Dominee Craandijk bezocht deze contreien en oordeelde
ongenadig; hij betreurde het dat ‘temidden dezer rijke natuur’ de kunst ‘niet
wat grootscher roeping heeft gehad, dan burgerjongens te voorschijn brengen,
die waterstralen opspuiten uit een flesch, en groote kikvorschen, die een draak
besproeijen’.3. Interessant in dit verband is ook Huis Gebroek, Geverik, tot voor
kort eveneens een Regout-eigendom, en met de resten van een stoffage (volières,
bijzonder lelijke beelden), die ook hier de hand van een Regout doet vermoeden.4.
- Huis Zorgvliet, Ellewoutsdijk, jaren 1860-na 1880, eigenaar Jan van Hattum,
aannemer en baggeraar. Talrijke koepeltjes, tenten en paviljoens, bruggen,
volières, beelden, rotswerken, een schijnruïne.5.
- Zwaanwijck, Nigtevecht, tweede helft negentiende eeuw, eigenaren het echtpaar
De Pré-Theunissen, beroep onbekend. Bruggetjes, volière, biljartzalen, een
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kasteeltje, beelden en vazen, een pagode, een Turkse tent, een rustieke koepel
en een koepel aan het water.6.
- Villa Soekasari, Dordrecht, jaren 1880, eigenaar Herman Otto van der Linden
van Snelrewaard (een gekochte naam), Oost-Indisch nabob. Pagode, vulkanen(!),
mozaïeken, schijnruïne, Japans veldwachthuisje, rotshuis, cascades en fonteinen.
Van der Linden wenste zijn tuin te zien als een re-creatie van het Oost-Indisch
landschap, in zijn zelf bedachte ‘natuurstijl’, en zag het als tegenhanger van het
aanpalende Van Merwesteinpark, waarover hij tal van schotschriften
publiceerde.7.
- Villa De Elshof, Malden, tweede helft negentiende eeuw, eigenaar onbekend.
Rotstempel, grot van lavasteen, beelden, spiegels, een ‘Schneckenberg’ met
zeven leeuwekoppen.8.
- Villa F. van Kol, Doorn, jaren 1920-30; eigenaar F. van Kol, zoon van een
nabob. Talrijke grotwerken en -werkjes, koepels, priëlen, opgemetselde muurtjes,
bruggen.9.

Ex aequo zou het Huis Bisdom van Vliet te Haastrecht kunnen worden vermeld,
waarvan de tuin uit de tweede helft van de negentiende eeuw dateert, maar niet geheel
aan de parvenu-stijl beantwoordt, ofschoon huisinterieur en tuin wel een uitstekend
voorbeeld geven van de wat mildere vorm van negentiende eeuwse
ornamenteerzucht.10.
Wanneer men deze locaties aan de criteria voor de parvenu-stijl toetst, dan blijken
ze bijna alle vereiste karakteristieken te bezitten. Zowel Dirk Boer van Welgelegen,
als Petrus Regout van Vaeshartelt, Herman Otto van der Linden van Villa Soekasari
en Jan van Hattum lieten boekjes verschijnen over hun tuinen en/of produceerden
reeksen foto's en/of litho's die hun bezittingen in volle glorie toonden. Onbekommerd
werden in deze tuinen stijlen en materialen gemengd, vaak aangevuld met gekochte
ornamenten,
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terwijl de massaliteit van de ornamentiek tweeledig is: ze sluit ten dele aan bij de
gangbare interieurstijl, maar is ook in vele gevallen direct geïnspireerd op het
Magazijn van tuin-sieraaden uit 1802, in een tijd toen de Van Laar-stijl in het geheel
niet meer bon ton was, zo'n zeventig jaar na eerste publicatie van dit werk.11.
Ook hebben deze parvenu-tuinen enig verband, althans in hun oorsprong, met een
reeks regionale tuinen die evenwel van eerder datum zijn: zo heeft de zogenaamde
Zaanse tuin, die ook in bijvoorbeeld Broek in Waterland veel voorkwam, aspecten
die we later terugzien in de parvenu-stijl (overvloed aan ornamentiek, beïnvloeding
naar en van voorbeeldboeken als Van Laar, aanleg door renteniers, kooplieden en
dergelijke); evenals de aanleggen van Lucas Pieters Roodbaard in Noord-Nederland
(directe beïnvloeding door Van Laar); en een aantal uitspanningen rond Oranjewoud,
terwijl bijvoorbeeld ook in andere tuinen in en rond Rijswijk het effectbejag dat we
bij Dirk Boer's Welgelegen zo evident kunnen waarnemen, eveneens aanwezig is.12.
Een kleine analogie voor wat betreft de bouwkunst en de verzamelwoede is te
vinden in Kasteel Heeswijk dat in de negentiende eeuw door de familie Van den
Bogaerde in een bijna panische campagne werd voorzien van talrijke spolia die
bedoeld waren om aan Heeswijk en de Bogaerdes meer status te geven dan hen
mogelijk toekwam.13. Iets dergelijks past ook binnen de opwaardering van het
koningschap door Willem II. Nederland was immers als monarchie ook slechts een
‘parvenu’, en Willem schiep zich bij dit koningsschap vooral voor wat betreft de
levende

1 Veldtafereel VIII: ‘Groeppéring van diversen.’ Twee haardfiguren, een volière, stenen honden en
een ‘heksenbol’.

have zijn eigen wereld: hij bezat een hofdwerg, een hofmechanicus, een hofdichter
en een dierentuin. Zijn pogingen Nederland te herschapen in een neogothisch
koninkrijk zijn tot op heden nog onderbelicht. Het is opvallend dat bijvoorbeeld
Regout en Dirk Boer directe connecties met het hof hadden, al was het maar als
leverancier.
Zonder het te weten werden al deze parvenus in de rug gesteund door Koning
Ludwig II van Beieren, een man die heel Beieren tot zijn tuin kon gebruiken en
inplaats van schijnruïnes, houten schotten en bizarre fonteinen, meteen volledige
paleizen liet neerzetten in neo- of exotische stijlen. Ludwig koos bij voortduring, net
als de parvenus, voor een andere stijl en vorm, zonder dat enige onderlinge samenhang
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tussen zijn gebouwen bestond: neo-romaans (Neuschwanstein), neo-gothisch
(verbouwing van Hohenschwangau), rustiek (het zg. Königshaus op de Schachen),
Chinees (een niet uitgevoerd paleis), neobarok/rococo (Hohenchiemsee en Linderhof),
oriëntaals (kiosk Linderhof).14.
Als eksters gingen Ludwig en zijn Nederlandse tegenhangers door de
kunstgeschiedenis, en pikten op wat van hun gading was. Daarmee was de
parvenu-stijl een stijlrichting (als het er al een was) die geen toekomst had en al snel
aan haar eigen overgewicht zou bezwijken.
Alle foto's door
W.F. Vinkenbos.
GA Rijswijk, reproductie
Rob Mostert.

II. Dirk Boer en Welgelegen
Welgelegen te Rijswijk is, was, een verbijsterend park.15. Het is gesunkenes Kulturgut.
Vanaf Welgelegen is het niet ver meer naar de tuinkabouter, het
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2 Veldtafereel IX: ‘Vijverzigt.’ Met onder meer een geschilderde ooievaar en een uiterst merkwaardig
beeld rechts.

3 Veldtafereel X: ‘Staden Landzigt.’ Dirk Boer in het zonnetje voor zijn gietijzeren koepel, met uitzicht
op Den Haag.
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pakketbouw-molentje en de plastic reiger aan een vijvertje met de doorsnee van
anderhalve meter. Maar ook was Welgelegen een eminente uiting van een
versieringsdrift en experimenteerlust die typisch is voor het derde kwart van de
negentiende eeuw. Welgelegen keek in haar decoratieschema's terug naar de tijd
rond 1800, toen Gijsbert van Laar's Magazijn van tuin-sieraaden in tientallen
Nederlandse tuinen en parken van invloed bleek. Evenzogoed was Welgelegen
modern, althans voor wat betreft de smaak van een bepaald deel der Nederlandse
bevolking: de nabob, de nouveau riche, de rentenier. Vooruit wijzen deed Welgelegen
echter niet. Deze parvenu-stijl bleek een doodlopende weg, te kostbaar en te pregnant
individualistisch om navolging te krijgen en, indien al opgemerkt in latere tijden,
dan enkel om de slechte smaak te beschimpen die in Welgelegen en op andere locaties
zo uitstekend naar voren kwam.
Dirk Boer was een rijke winkelier in ruste toen hij Welgelegen aanschafte. Hij
had echter een opmerkelijke voorgeschiedenis. Hij werd op 3 september 1803 geboren
in Alphen aan den Rijn.16. Over zijn vroege leven is niet veel meer bekend dan dat
hij van eenvoudige komaf was, en te Den Haag huisbediende werd van Cornelis
baron van Zuylen van Nijevelt. In 1825, na Boer's huwelijk met de medebediende
in Van Zuylen' huishouding, Aaltje Hentzepeter, leende de baron zijn huisknecht
1500 gulden, waarmee Boer het zogeheten Japansch Magazijn opende, aan Het Plein
in Den Haag.17. Waarom Van Zuylen een huisknecht die niet veel ouder dan 22 jaar
was, een dergelijk bedrag ter hand stelde, is niet geheel duidelijk - het kan niet zijn
geweest vanwege jarenlange trouwe dienst, mogelijk was er een persoonlijke reden,
mogelijk ook herkende Van Zuylen een goede investering, ofchoon anderen de reden
weer wensen te zien in Van Zuylen's diepe godsdienstigheid - hij was de voorman
van het Haagse Réveil.18. Het Japansch Magazijn handelde niet alleen in Japanse
waar, maar ook in Chinese artikelen, Turkse snuisterijen en ongetwijfeld nog andere
exotica. Daarenboven verkocht Boer gutta percha overschoenen en specerijen. Als
trekpleister was er bovendien een ‘Japansch en Chineesch panorama’. Waar Boer
de idee vandaan haalde voor het Japansch Magazijn is onbekend, wellicht gaf de
baron hem enig advies en fourneerde hij hem met een klantenkring. Feit is dat zijn
onderneming een razend succes werd. Het hof kwam er inkopen, en al snel, in 1837,
kon Boer zich hofleverancier noemen. Hij handelde tevens in schilderijen, en verkocht
deze waarschijnlijk ook aan Willem II en Willem III (die onmiddellijk na Boer's
dood Welgelegen kocht en er zijn maitresse installeerde).19. In 1841 stichtte Boer
bovendien te Scheveningen het Kabinet van Japansche, Chineesche en Oostersche
Zeldzaamheden, Antiquiteiten en Rariteiten. De Haagse winkel werd in 1843
omgedoopt tot Bazar, en later zelfs tot Groote Koninklijke Bazar, die nog een
nevenvestiging in Utrecht kreeg. De koning zelve, Willem II, zou financieel hebben
deelgenomen in de Groote Koninklijke Bazar. Bij de Bazar werd een tuin aangelegd,
die in 1846-48 zou worden veranderd in een ‘Chineeschen Bloementuin’ en een
‘Turksche Tuin’. Dat ook hier het thema exotisch was, lijkt vanzelfsprekend. Later,
na de dood van de koning, werden de Boerse tuinen zelfs uitgebreid met delen van
de koninklijke tuinen en serres.
Hier moet de kiem voor Welgelegen hebben gelegen. Wie de litho's bestudeerd
in Wap's De koninklijke Bazar van den heer D. Boer aan de Scheveningse Zeestraat
te 's-Gravenhage, ziet daar een amalgaam van objecten in de tuinen, deels door toeval
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aanwezig/zichtbaar (bijvoorbeeld doordat er een doorkijk is op de Griekse Kapel
van Anna Paulowna op Zorgvliet, een nabije windmolen, of een der nagelaten
neo-gothische Willem II-kassen), maar de rest is een door-elkaar van tuinornamenten:
volières, piedestallen met bustes en piedestallen zonder bustes, fonteinen,
bedriegertjes, priëlen, boeddha's, etc. De componist Robert Schumann oordeelde
tijdens zijn bezoek aan Nederland in 1853 dat het hier om een ‘kurios-phantastischer
Garten’ ging, waarin zich zelfs een mammoetskelet bevond.
Welgelegen werd in 1869 door Boer aangeschaft, en blijkbaar vanaf dat jaar reeds
volgestouwd met haar merkwaardige decoratie. Het is onduidelijk in hoeverre de
aanleg van Welgelegen ouder is. S.W. van Noorda's gedrukte Plattegrond van
's-Gravenhage en Omgeving uit 1839, toont in ieder geval reeds een zwaar
kronkelende vijver met twee eilandjes. Zulks doet er voor ons betoog weinig toe het is duidelijk dat de decoraties die het karakter bepaalden van deze parvenu-tuin
er kwam kwamen in de tijd van Dirk Boer. In 1869 hadden Boer's zoons de leiding
over de verscheidene vestigingen van de Bazar, en Boer zelf beschouwde zich als
gepensioneerd. In 1873 verscheen een maakwerk van Doctor Jan Wap, getiteld
Twee-en-twintig veldtafereelen in twaalf dichtgroepen overgebracht, een boekje van
15 pagina's, blijkbaar begeleid van 22 foto's (door W.F. Vinkenbos) die de eigenlijke
‘veldtafereelen’ voorstellen. De foto's tonen alle mogelijke gezichten op huis en tuin
van Welgelegen, vangen echter aan met opnames van het huis en de familie plus nog
enige bedienden. Het dichtwerk somt alle scènes op, gegroepeerd naar onderwerp,
hoe diametraal tegengesteld sommige tuinsieraden ook mogen zijn. Zo hebben we
een ‘Gezigt op de volière’, ‘Gezigt op de kleine volière’,
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4 Veldtafereel XII: ‘Boerderij in 't woud.’ Dirk Boer en zijn gade Aaltje Hentzepeter bij het huis, het
schot rechts.

‘Fasainterie’, ‘Groep van allerlei’, ‘Vijverzigt’, ‘Stad- en Landzigt’, ‘Boerderij in
het Woud’, ‘Rustique Brug’, ‘Kolonnade’, ‘Beeldengalerij’, ‘Neptunus-Plaats’,
‘Neptunus met Amphitrite’, ‘Chinesche Grot’, ‘Urnberg’, ‘Ruïne en Laan’,
‘Kastanjelaan en standbeeld van Diana’, en ‘Het Heilig Graf’, de laatste der
‘veld-tafereelen’.
Vier jaar later, met als datum van schrijven ‘Julij 1877’ (dus minder dan een maand
eer Dirk Boer overlijdt, op 1 augustus 1877) verschijnt de Catalogus bevattende de
Zeldzaamheden en verschillende Monumenten van Oudheid en Kunst die zich bevinden
in de verschillende lanen en dreven van het Lusthuis Welgelegen onder Rijswijk.
‘Niet in den handel’ staat nog op het titelblad, en dit is dus een uitgave die aan familie
en vrienden van Dirk Boer ter hand moet zijn gesteld. Boer, die de tekst blijkbaar
zelf heeft samengesteld, geeft tot reden van zijn merkwaardige tuinsieraden te
Welgelegen het ‘in te rigten tot een Landelijk Museum’ en memoreert de
‘veld-tafereelen’ die vier jaar eerder ter perse werden gebracht door ‘den genialen
dichter’ Wap, en beschreven zijn ‘in trillende poëzy’. Waarschijnlijk voelde Boer
de behoefte toch nog een vollediger inventarisatie van zijn bezit uit te brengen,
ofschoon hij dit niet zegt in zijn Catalogus. De rest van de tekst, 16 pagina's aan
weinig trillend proza, geeft een opsomming en achtergronden van geplaatste sieraden
en soms ook de herkomst. Daarbij blijkt niet alleen dat de inhoud van Welgelegen's
park buitengewoon bizar was, dat hebben we immers al op de foto's kunnen zien,
maar ook dat een en ander van wijd en zijd bijeen was gebracht zonder
noemenswaardig programma. Boer lijkt een bijzondere waarde toe te kennen aan de
curiositeit van een object, weinig verwonderlijk voor iemand die vijftig jaar lang
winkels dreef die het van die curiositeitswaarde moesten hebben, en hij prijst bovenal
de connecties met beroemde personen die enkele objecten bezitten of zouden bezitten.
Een opsomming van de vele tientallen tuinsieraden zou te ver voeren, maar uit
een samenvatting blijkt ongetwijfeld de heterodoxe inventaris van Welgelegen. Zo
zijn er de eerder vermelde Chinese grot, een geamoveerde poort die van admiraal
Tromps buitenhuis afkomstig zou zijn, een meer dan honderd jaar oude poepdoos,
een gothische kiosk, volières en priëlen, urnen, een buste van Koning Willem II, het
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standbeeld van Tollens, rustieke bruggetjes, boeddha's, Romulus en Remus, het
Heilig Graf, een koppel kanonnen, een Chinese kiosk, een Colonnade, het vinkenhuisje
van prins Willem V, de buste van Menno Simons, ‘Indiaansche Lierzangers’, vazen,
antieke beelden, het wapen der familie Van Boetzelaer, en veel, veel meer. Een aantal
in 1877 genoemde voorwerpen zijn (nog?) niet te zien op de foto's uit 1873, zodat
we ons van enige ornamenten, bijvoorbeeld een Chinese kiosk en een bijzondere
poort, geen voorstelling kunnen maken.
Bijzonder zijn met name twee schotten, die regelrecht uit Van Laar's Magazijn
van tuin-sieraaden afkomstig lijken te zijn: de kasteelruïne (‘een Bouwval of Ruïne,
voorstellende: een oud Slot’), identiek
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5 Veldtafereel XVIII: ‘Chinésche grot.’ Met onder meer links een schot van een dienster, een curieuze
pop op rotan stoel en centraal een schot als boeddha.

6 Veldtafereel XIX: ‘Urnberg.’ Met de Tromp-poort, pre-historische grafurn en Aziatische beeldjes.
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7 Veldtafereel XX: ‘Ruïne en Laan.’ Centraal het schot ‘een bouwval of Ruïne, voorstellende: een
oud Slot.’

aan nr. XCVIII, nr. 2, in Van Laar (‘Schijnbaare Ruinen van een Gothisch Gebouw’),
en de Boerderij in het Woud, die sterk op platen LXXIX en LXXXVI lijkt
geïnspireerd. Bij de Bouwval becommentarieert Wap, nadat hij een bloeddorstige
scène heeft gesuggereerd: ‘... 't is maar Schilderwerk’, en dat is wat Van Laar ook
aanraadde voor dit gebouw, een houten schot. Opvallend is voorts het ijzeren gothische
koepeltje dat op foto X: Stad- en Landzigt, te zien is: een moderner geheel, al was
het enkel vanwege het gebruikte materiaal. Door dit alles heen gestrooid vinden we
haardfiguren en houten schotten die zowel een jager verbeelden als koeien, een paard,
landlieden, ooievaars en een adellijke vrouw. Wat Welgelegen met name zo bijzonder
maakt zijn deze schotten, de afbeeldingen ervan zijn uniek en geven een indruk hoe
we ons Van Laar's recepturen voor tuindecoraties die op schot kunnen worden
verbeeld, in de werkelijkheid moeten voorstellen. Zoals reeds eerder gezegd, overleed
Van Laar te Alphen aan de Rijn in 1820, toen Dirk Boer wellicht nog in die plaats
woonde. Boer zal Van Laar's Alphense aanleggen ongetwijfeld hebben gekend, en
mogelijk kende hij hij hem, als dorpsgenoot, ook persoonlijk, zodat dus een heel
directe invloed van Van Laar op het Welgelegen van een vijftigtal jaar na zijn dood,
mogelijk is. Ook toont Welgelegen dankzij foto's en teksten dat bij Boer de
eeuwenoude traditie die voorzag in het onbekommerd bijeen brengen van
tuinornamenten, nog altijd voortleefde. Het was vanaf de zeventiende eeuw de
gewoonte van vele nieuwbakken tuineigenaren om hun inventaris bijeen te kopen
op veilingen, onderhandse verkopingen en via krantenadvertenties.
Dat gold voor beelden, vazen en ander kleingoed, tot en met volledige koepels en
tenten. Daar waar de moderne onderzoeker ertoe neigt immens doorwrochte
intellectuele programma's te zoeken en te vinden in de tuinornamentiek van de
zeventiende- en de achttiende eeuw, moet in realiteit veel van dit werk hapsnap zijn
verworven, waarbij de koper natuurlijk wel wist wat hij hebben wilde: een aantal
mythologische beelden, lieft met sappige naakten, een complete set seizoenen, en
nog wat cupido'tjes. Het moet een levendige handel zijn geweest, zoals talrijke
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advertenties ons duidelijk maken, vaak tengevolge van een bankroet, maar ook omdat
de ene eige-
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8 Veldtafereel XXII: ‘Het Heilige Graf.’ Ook dit weer incongruent samengaand met de immer
aanwezige klassieke beelden.

naar met de mode mee wilde gaan, terwijl de volgende eigenaar er blijkbaar geen
probleem in zag een ‘ouderwets’ tuinsieraad te bezitten. Stijlvastheid was voor onze
voorouders waarschijnlijk een minder grote god dan we soms wel denken en hopen.20.
Voor wat betreft een aantal ornamenten te Welgelegen is met zekerheid vast te
stellen dat ze uit de tuinen van de Bazar afkomstig waren, terwijl andere
winkeldochters uit Boer's emporium moeten zijn geweest, met name de talrijke
boeddha's en andere ‘afgodjes’ die bij de Chinese grot en andere objecten waren
geplaatst. De reeksen klassieke beelden, evenals enkele unica, zullen door ruil of
koop zijn verkregen, net als de historische of biografische curiosa waarin Welgelegen
grossierde. Voor Boer, die tientallen jaren in curiosa heeft gehandeld, moeten deze
voorwerpen niet zozeer een museum hebben samengesteld, zoals hij pretendeerde,
maar eerder een monument voor zijn arbeidzaam leven, een repositorium van de
zaken die de grondslag van zijn rijkdom hadden gevormd, en hem nu, op zijn oude
dag, vergezelden in een zelfgekozen verbanning van de wereld van handel, of zoals
Wap zijn gedicht opent:
‘Welgelegen,
plek van zegen,
door des Hoogsten gunst verkregen,
na ruim vijtig jaar van vlijt
en opregten levenswandel
over 't stormpad van den Handel,
als een oord ter Rust gewijd...’

III. En verder?
Veel is er van deze parvenu-tuinen niet meer over, te Welgelegen ontbreken alle
ornamenten en is het park bijna gehalveerd ofschoon de rest van de aanleg

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

landschappelijk nog intact is; Zorgvliet in Ellewoutsdijk bezit nog enige ornamenten,
Regout's Vaeshartelt is geheel ontdaan van ornamenten; Villa Soekasari heeft nog
slechts enkele fundamenten van koepeltjes in de strook land; De Elshof bezit nog
haar grot, en haar ‘Schneckenberg’ is in rudimenten aanwezig, evenals de plek van
de rotstempel; Zwaanwijck heeft nog slechts de minst exotische van haar koepels
over. Enkel de tuin van Van Kol in Doorn is nog redelijk intact.
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Voor wat betreft Welgelegen zou het zeker realiseerbaar zijn enkele stukken terug
te brengen: de schotten -de Boerderij in het Woud en de Ruïne-, evenals de zetstukken
van houten mensen en dieren zijn zeker weer naar hun afbeeldingen te vervaardigen.
Men zou Welgelegen verder kunnen verrijken met een aantal koepels en andere
tuinonderdelen die elders moeten verdwijnen. Het zou in de geest van Dirk Boer
zijn. Tot nu toe is men nogal beschroomd om dergelijke kleine monumenten te
verplaatsen, deels terecht aangezien context en historische locatie van groot belang
zijn. Maar voor onhoudbare situaties is het overleven van het object zeker te preferen
boven een langzame teloorgang door verwaarlozing, mede doordat hiermee belangrijke
historische informatie omtrent bouw en materiaaltoepassing behouden blijft, los van
het esthetisch genot dat een dergelijk bouwwerk ongetwijfeld weet te geven. Met
name voor wat betreft tuindecoraties kan een lans voor herplaatsing worden gebroken,
aangezien hergebruik, zoals gezegd, een traditie is binnen de tuingeschiedenis. Recent
verhuisde dan ook een door verwaarlozing bedreigde gietijzeren koepel te Maarssen
naar een nieuwe locatie. Het neo-gothische tuinhuis in 't Spijck bij Vleuten dat geënt
is op ontwerpen van J.D. Zocher jr. en nu al jaren ligt weg te rotten, zou zonder
verder bezwaar eveneens verplaatst kunnen worden. Recent werd de gevel van het
zg. Boomhuisje aan de Amstelveenseweg in Amsterdam dankzij een gezamenlijke
actie van De Donderberg Groep en het Cuypersgenootschap gered van de sloop ook dit zou een prachtig object kunnen vormen in een park. Deze gevel bevindt zich
momenteel in opslag, maar heeft, en dit is waarschijnlijk uniek, een substantiële
‘bruidsschat’ meegekregen teneinde heroprichting te vergemakkelijken.21. Ook hiermee
zou Dirk Boer, winkelier in ruste te Rijswijk, blij zijn geweest.
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Eloy Koldeweij
Verplaatste interieurs en interieuronderdelen op Nederlandse kastelen
en buitenplaatsen
Kastelen en buitenplaatsen worden terecht als parels van het
monumentenbestand in Nederland gezien. De landschappelijke ligging,
het vaak ongerepte karakter, het gevoel dat de tijd op deze plaatsen stilstaat,
spreekt bij talloze personen tot de verbeelding. Dat ook kastelen en
buitenplaatsen door verbouwingen en restauraties aan een continu
veranderingsproces onderworpen zijn, is een aspect dat menigeen zich
niet of ternauwernood realiseert.
Bij nadere beschouwing van dit veranderingsproces, dat zich zowel aan de buitenals de binnenzijde heeft voltrokken, blijkt dat van een groot aantal kastelen en
buitenplaatsen beeldbepalende interieurs en interieuronderdelen zijn verplaatst,
vervangen en ingebracht of juist zijn verwijderd. Hierbij moet voorop worden gesteld
dat dit zeker niet alleen een Nederlands verschijnsel is. In andere landen gebeurde
dit eveneens, waaronder in Engeland waar sinds enkele jaren uitgebreid onderzoek
naar dit verschijnsel wordt gedaan.1. Ook is het zeker geen recente, of alleen een
negentiende- en twintigste-eeuwse ontwikkeling. Het gebeurde tevens in vroegere
eeuwen zoals uit de hierna volgende advertentie blijkt. Nadat op 6 augustus 1750 de
buitenplaats Kromhout aan de Volgerweg in de Beemster via een advertentie in de
Amsterdamsche Courant te koop was aangeboden, dit inclusief het speelhuis, de
twee oranjerieën, de kassen met bijbehorende kachels, stallen, tuinmanswoning en
‘verscheyde fraeye beelden’, volgde op 27 augustus 1750 een tweede advertentie:
‘Uyt ter hand te koop een hardsteene Poort met twee groepen en vaten met vier ijzere
deuren en leuningen; nog verder groepen, steene loode vase, beelden en bosbeelden,
een zonnewijzer werd van een kindje vastgehouden, en potten staende alle op Blaeuwe
steene Pedestallen, twee Hardsteene gezigten staende ieder op vier colommen uyt
een stuk 12 voeten hoog, met zijn pilasters, lijstwerk, sarken, drempels en beeldwerk,
een Blafon en eenige schilderijen door de Wit geschilderd, en nog eenige andere
schilderijen door voorn. Mrs, goudleer en and. behangsels, een groote partij wit
marmere en sweedse vloersteen, en marmere plaeten extra mooy, Engelse
schoorsteenmantels en platen, schuijfcouzijns, blauwe sarken en drempels, gezigten
en zitbanken, die daer gadich... in de Beemster aen de Volkersweg... tusschen de
Nelaker en Middelweg, op de Plaets van ouds gen. Kromhout’. Deze buitenplaats
viel ten prooi aan de achttiende-eeuwse sloopwoede. Alle waardevolle onderdelen
zijn daarbij als losse onderdelen verkocht en er is alle reden om aan te nemen dat
deze elders, op een onbekende locatie zijn herbruikt. Een ander voorbeeld hiervan
is het huis Mennigjeshave te Den Ham dat in 1834 voor afbraak werd verkocht. De
verkopers besloten daarbij om alle ‘vaste schilderijen boven de schoorstenen en de
steenen vloer in het kamertje achter de zoogenaamde Generaalskamer’ zelf te houden
en ongetwijfeld hebben zij deze elementen elders herbruikt.2. Het valt waarschijnlijk
nooit meer te achterhalen waar deze zaken terechtgekomen zijn.
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Bij verplaatste interieurs en interieuronderdelen van Nederlandse kastelen en
buitenplaatsen zijn enkele onderliggende structuren te onderscheiden. De verschillende
categorieën kunnen allemaal met diverse voorbeelden worden geïllustreerd. Van een
gebrek aan voorbeelden kan zeker niet worden gesproken, integendeel, het aantal
verplaatste interieurs en interieuronderdelen is dermate groot dat hetgeen hierna
wordt opgevoerd slechts een indicatief karakter heeft. Een volledige inventarisatie
heeft in het kader van dit artikel niet plaatsgevonden. Er hoeft bovendien niet te
worden getwijfeld dat het aantal voorbeelden als gevolg van de toenemende stroom
van studies en publicaties in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.
Op de allereerste plaatsen zijn er interieurs en interieuronderdelen die binnen het
bestaande pand naar een ander vertrek zijn overgebracht. Dit is onder meer in kasteel
Ammersoyen het geval. Hier is een
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grote zeventiende-eeuwse trap bij de naoorlogse restauratie vanuit de zuidvleugel
naar de hal in de westvleugel overgebracht.3. Op een zelfde manier is bij de intensieve
verbouwing van kasteel Rosendael in het laatste kwart van de vorige eeuw de
lambrisering en schoorsteenmantel uit een van de salons overgebracht naar de nieuwe
zaal en is ook het zeventiendeeeuwse goudleer, dat op de tweede verdieping hing,
naar deze nieuwe zaal verplaatst.4.
Veel vaker zijn gehele of gedeeltelijke interieurs vanuit een ander kasteel of
buitenplaats overgebracht. Zowel uit de negentiende als uit de twintigste eeuw zijn
verschillende voorbeelden bekend van kleinere en grotere onderdelen en zelfs van
gehele vertrekken. Er is echter alle reden om te veronderstellen dat dit ook al eerder
is gebeurd. Dit fenomeen zal dan ook niet of nauwelijks tijdsgebonden zijn. Diverse
schouwen en haardpartijen hebben op deze manier een nieuwe bestemming gekregen.
In het huis Weldam te Markelo bevindt zich bijvoorbeeld een ‘haardje’ met het jaartal
1687 dat afkomstig is uit het in 1887 gesloopte kasteel IJsselstein en in de herenkamer
op de eerste verdieping van kasteel Renswoude is een renaissance-schouw uit kasteel
Zoelen geplaatst.5. Op het huis Zypendaal te Arnhem bevindt zich in een van de
kamers op de bel-etage een rijk gesneden eikenhouten schouw die afkomstig is uit
het huis Den Doorn, in de buurtschap Haerst onder Zwollerkerspel.6. Op de Groningse
borg Verhildersum te Leens is een rijk gebeeldhouwde zeventiendeeeuwse
schoorsteenmantel uit de Menckemaborg te Uithuizen te vinden. Deze monumentale
mantel, gemaakt door de beeldhouwer Jan de Rijk, is bij een renovatie in 1780 uit
de Menckemaborg verwijderd en naar de pastorie in Uithuizen overgebracht. Pas
enkele decennia geleden is deze op Verhildersum geïnstalleerd. Opmerkelijk is dat
het uit omstreeks 1926 daterende papieren behangsel in dezelfde zaal op Verhildersum,
dat recentelijk is aangebracht, eveneens uit de Menckemaborg afkomstig is. Dit is
overigens zeker niet het enige voorbeeld van een overgeplaatst behangsel. Hiervan
zijn verschillende voorbeelden aan te wijzen. Op Paleis het Loo bijvoorbeeld zijn
bij de recente restauratie een drietal goudleren behangsels uit Huis ten Donck te
Ridderkerk, kasteel Het Steen te Elewijt bij Brussel en Friesmastate te Idaerd
aangebracht.7. Maar het bleef niet alleen bij schouwpartijen of behangsels. In een
enkel geval zijn zelfs gehele betimmeringen van de ene buitenplaats naar de andere
overgebracht. Op kasteel Duivenvoorde te Voorschoten bevindt zich bijvoorbeeld
al vanaf omstreeks 1880 een kamerbetimmering met diverse buffetkasten uit het
Heerenhof te Oosterland op Duivenland. Op het huis Marquette te Heemskerk is
omstreeks 1910 de grote balzaal uit het huis de Assumburg, eveneens te Heemskerk,
aangebracht. Beide huizen waren op dat moment in handen van één eigenaar, jhr Jan
Hugo Gevers (1858-1921), die kort na de overplaatsing van deze kamer de Assumburg
heeft verkocht. Een spiegel uit dezelfde zaal is in de eetzaal van kasteel Duivenvoorde
terechtgekomen.8. In dit laatste pand bevindt zich overigens in een van de andere
kamers een vroeg achttiende-eeuwse buffetnis die uit kasteel Heeswijk bij
's-Hertogenbosch afkomstig zou zijn.9. In enkele gevallen zijn de verplaatste
onderdelen niet van elders afkomstig maar zijn het overgeleverde onderdelen van
een voorganger van het thans nog bestaande huis. Dit is onder meer het geval in de
Groningse borg Nienoord, het huis Suideras te Vierakker en het huis De Ehze bij
Almen. Op de borg Nienoord bevindt zich in de ridderzaal een rijke, vroeg
achttiende-eeuwse gesneden eikenhouten schouw die afkomstig is uit de in 1846
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door brand zwaar beschadigde borg Nienoord. Samen met onder meer een wand met
twee buffetkasten en een gesneden notenhouten dessus-de-porte met de wapens
Kniphausen-Ewsum is deze in de jaren 1885-1886 door de Groningse architect
Kramer in de herbouwde borg opnieuw toegepast.10. In het nieuwe huis Suideras te
Vierakker, dat vanaf 1890 door de Utrechtse architect G.A. Ebbers (1858-1922) is
gebouwd ter vervanging van het enkele tientallen meters verderop gelegen oudere
huis, heeft Ebbers diverse elementen uit het afgebroken huis geïncorporeerd. Dit zijn
onder meer de deuren op de bovenverdieping, het marmer in het souterrain en de
schoorsteenmantels op de bel-etage. Daarbij zijn echter ook nog een aantal andere
oude elementen aangebracht, waaronder de schoorsteenmantel in de links van de hal
gelegen salon. Deze is afkomstig van de door aankoop verkregen havezate De Ploen
bij het in de Liemers gelegen dorp Duiven.11. In het huis De Ehze te Almen, gebouwd
door de architect A.J. Jansen in de Engelse landhuisstijl, is een betimmering uit het
oude huis opgenomen, dat in 1917 werd afgebroken.12.
Een zeker zo vaak voorkomend verschijnsel is dat verplaatste interieuronderdelen
niet uit een kasteel of buitenplaats afkomstig zijn, maar uit een stadshuis. Zo bevindt
zich op kasteel Twickel een fantastische marmeren schouw naar ontwerp van Joseph
Bollina met een rijk gebeeldhouwd reliëf door Jan Pieter van Baurscheid de Jonge
uit 1737 (afb. 1). Deze schouw is afkomstig uit de Ambonkamer van het huis Portugal,
Oude Delft 75 te Delft (afb. 2), waar de uitzonderlijke betimmering van
wortelnotenhout en het rijke stucwerk plafond nog altijd aanwezig zijn.13. De schouw
is in 1897 door Dr R.F. baron Van Heekeren (1858-1936) voor Twickel verworven
en is daar tij-
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1 Kasteel Twickel, Delden, marmeren schouw door Joseph Bollina en Jan Pieter van Baurscheid de
Jonge, 1737, afkomstig uit het pand Oude Delft 75, Delft. Foto RDMZ, 1994.
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2 Oude Delft 75, Delft, de Ambonkamer met de schouw door Joseph Bollina en Jan Pieter van
Baurscheid de Jonge, 1737. Situatie vóór de verplaatsing van de schouw naar kasteel Twickel. Foto
RDMZ, 1897.

dens de grootschalige renovatie door de architecten G. Teunissen en S. Weatherly
in de Witte Zaal, of Drostenkamer, aangebracht. Op een zelfde manier zijn in opdracht
van H.A.Z. baron von Knobelsdorff (1840-1905) in het Nijenhuis te Heino een
monumentale schoorsteen en geschilderd behangsel uit een Rotterdams patriciërshuis
binnengebracht.14. In het Nijenhuis te Diepenheim, zijn in de jaren 1914-15 onder
leiding van de Zwolse architect M. Meyerink (1874-1943) twee kamers met
wandtapijten en geschilderde landschapsbehangsels uit het Haagse stadshuis van de
familie overgeplaatst (afb. 3).15. Van de oude Nederlandse binnensteden was met
name Dordrecht een rijke bron voor oude interieurs en interieuronderdelen. De
afgelopen 150 jaar is er veel uit deze stad verwijderd en verhandeld en vervolgens
op een onbekende locatie terechtgekomen.16. Slechts bij uitzondering is de huidige
verblijfplaats wel bekend, zoals bij de schouw en de betimmeringen uit de grote zaal
van het huis De Onbeschaamde, Wijnstraat 123-125, daterend uit het midden van de
achttiende eeuw. Deze zijn bij de verkoop van dat huis in 1910 afzonderlijk verkocht
en vervolgens terechtgekomen in het landhuis de Hooge Vuursche te Baarn.17.
Interieuronderdelen uit enkele andere Dordrechtse huizen zijn in het huis Archem
bij Zwolle toegepast. Dit huis is omstreeks 1925 ter vervanging van het oude huis
door de architect A. de Maaker ontworpen.18.
Verschillende interieuronderdelen uit stadshuizen zijn ook in Slot Zeist aan te
treffen, die daar bij de laatste restauratie in de jaren zestig zijn aangebracht. De
betimmering van de Blauwe Zaal is uit een Utrechts pand afkomstig en de rijke
betimmering met bijbehorende bovendeurstukken in de Grote Slotzaal uit een huis
aan het Janskerkhof te Utrecht. De schoorsteen en het geschilderde plafondstuk uit
diezelfde zaal bevinden zich overigens in het huis Doornenburg bij Maarssen. De
vier grote schilderingen in de Willemszaal van slot Zeist komen uit een Amsterdams
grachtenhuis en de vier grote Nassau-portretten
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3 Het Nijenhuis te Diepenheim, interieur van de rechterachterkamer met het 18de eeuwse geschilderde
linnenbehangsel, afkomstig uit Den Haag. Foto RDMZ, 1931.

in de hal en het goudleren behangsel in een kabinetje zijn via enige omzwervingen
uit het huis van De Buysero op de hoek van het Korte Voorhout en de Prinsessegracht
te Den Haag afkomstig. De herkomst van het goudleer in de antichambre naast de
grote zaal daarentegen is niet verder traceerbaar dan de negentiende-eeuwse toepassing
in de buitenplaats De Vanenburg te Putten.19. Recente voorbeelden van verplaatste
interieuronderdelen zijn te vinden in huis Bolenstein te Maarssen en in kasteel
Houthem Sint Gerlach in het Limburgse Valkenburg. De rijke wandbetimmering in
de bibliotheek op Bolenstein is afkomstig uit een pand aan de Amsterdamse
Sarphatistraat. Deze betimmering is daar in opdracht van de filmproducent M. van
Heijningen aangebracht die het huis Bolenstein in het begin van de jaren tachtig heeft
aangekocht.20. In kasteel Houthem Sint Gerlach heeft de eigenaar C. Oostwegel zeer
onlangs bij de grote restauratie onder meer een gotische schouw uit een Maastrichts
woonhuis laten plaatsen.21. Dat overigens ook minder monumentale interieuronderdelen
een weg naar Nederlandse kastelen en buitenplaatsen hebben gevonden blijkt uit een
zestiende-eeuwse eeuws muurkastje op kasteel Ammersoyen, dat volgens overlevering
afkomstig is uit een huis in het Gelderse Buren.
Behalve uit buitenplaatsen of stadshuizen zijn er ook interieuronderdelen vanuit
boerderijen naar buitenplaatsen overgebracht. Dit is echter op een veel kleinere schaal
gebeurd dan bij de verplaatsingen uit andere kastelen en buitenplaatsen en uit
stadshuizen. Een fraai voorbeeld hiervan is de geschilderde bedstee-wand uit een
boerderij te Aduard die bij de restauratie in de jaren zeventig is aangebracht in de
grote tuinkamer van de Rensumaborg in het Groningse Uithuizermeeden.22. Ook het
omgekeerde is voorgekomen: in de boerderij Ernstheem te Winsum, eveneens in
Groningen, bevinden zich diverse interieuronderdelen, waaronder de marmeren vloer,
een Frans panoramabehangsel van omstreeks 1835 en een aantal binnendeuren die
afkomstig zijn uit de Weerborg te Wehe. Deze borg, die in 1840 is afgebroken, was
overigens de plaatsvervanger van de in 1832 afgebroken borg.23.
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4 Kasteel Ruurlo te Ruurlo, schouw in de eetkamer met diverse elementen afkomstig uit huis De
Voorst. Foto RDMZ, 1952.

Tot slot zijn er ook diverse spijkervaste interieuronderdelen uit buitenplaatsen die
een roerend leven zijn gaan leiden. Een fraai voorbeeld hiervan is een grote gesneden
houten guirlande van omstreeks 1697-1700 die oorspronkelijk was aangebracht op
de schoorsteen op de ‘slaapkamer des konings’ op huis De Voorst. Samen met een
aantal andere onderdelen uit dit huis is deze guirlande in 1847 geveild en aangekocht
door Willem baron van Heeckeren van Kell (1815-1914), eigenaar van het nabij
gelegen huis Ruurlo. De guirlande is via hem, hij was kamerheer in buitengewone
dienst van koning Willem II, in bezit gekomen van de latere Koningin Sophie. In
haar opdracht is deze in de jaren 1847-1849 op een speciaal voor haar gemaakte
boekenkast toegepast, bestemd voor haar bibliotheek in het paleis op het Plein te
Den Haag.24.
Een ander voorbeeld hiervan is een schoorsteenstuk uit kasteel Ammersoyen,
voorstellende Anna gravin van Renesse, dat in 1651 door Theodoor van Thulden
(1606-1669) is geschilderd. Dit schoorsteenstuk is in 1873 door Arthur baron de
Woëlmont (1826-1911) meegenomen, nadat hij kasteel Ammersoyen had verkocht.
Dit interieuronderdeel heeft vervolgens meer dan honderd jaar een roerend bestaan
geleid, totdat het in 1993 door de erfgenamen van baron de Woëlmont aan de huidige
eigenaar van Ammersoyen werd aangeboden. Recentelijk is het weer op de oor-
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spronkelijke locatie in de nog bestaande schoorsteenboezem teruggeplaatst.25. Dit is
uiteraard een uitzondering op de regel. De meeste interieuronderdelen die in de loop
van de jaren een eigen leven zijn gaan leiden, hebben hun plaats van herkomst nooit
meer teruggezien. Zo bevindt zich bijvoorbeeld in de verzameling van het
Rijksmuseum te Amsterdam een anonieme plafond- of muurschildering van omstreeks
1680, voorstellende een ‘Allegorie op de scheepvaart’, afkomstig uit het huis Oudaen
te Breukelen.26. In het door de architect Pieter Post (1608-1669) ontworpen grote
kabinet op Huis ten Bosch waren oorspronkelijk naast een schoorsteenstuk door
Daniël Seghers (1590-1661) en Thomas Willeboirts Bosschaert (1614-1654) ook
een tweetal grote schilderingen door Govert Flinck (1615-1660) en de zojuist
genoemde Bosschaert opgenomen. Deze stukken zijn thans verspreid over de collecties
van het Mauritshuis in Den Haag, het Rijksmuseum en Schloss Mosigkau in
Duitsland.27.
Aan al deze verplaatsingen van interieurs en interieuronderdelen liggen diverse
oorzaken en redenen ten grondslag. In eerste instantie waren deze vooral van
praktische (zoals de bouwkundige staat van een pand, of de veranderende eisen die
aan een pand en het gebruik daarvan werden gesteld), economische (de financiële
draagkracht van de eigenaar) en soms ook van emotionele aard (herinneringen aan
een af te stoten huis). Maar vanaf het tweede kwart van de negentiende eeuw werden
deze verplaatsingen vooral ingegeven door stijltheorieën en daaropvolgend door de
heersende mode en smaak. De periode 1835-1895 was het tijdperk van het historisme,
een periode waarbij de belangstelling voor de kunststromingen uit het verleden erg
groot was. De heersende architectuurstromingen, het eclecticisme, de neogotiek en
de neorenaissance, bepaalden ook het aanzien van de interieurs. Talloze
‘oud’-aandoende interieurs werden in deze periode gecreëerd, waarbij diverse
handboeken, vaak voorzien van het theoretische kader, evenals losse prenten als
handleiding voor architecten en opdrachtgevers dienden. Met name uit de jaren
tachtig en negentig zijn diverse van dergelijke interieurs tot stand gekomen, waarbij
kasteel Oud-Wassenaar (1876-1879) te Wassenaar een van de eerste duidelijke
voorbeelden is.28.
De belangstelling en aandacht voor oude elementen bestond, zoals gezegd, op dat
moment al enkele decennia, zij het bij een selecte groep. Hiertoe behoorden in ons
land A.J.L. baron van den Bogaerde van Terbrugge († 1855) en zijn beide zonen
L.M.Chr. van den Bogaerde (jonkheer Louis) (1826-1890) en D.Th.A. van den
Bogaerde (jonkheer Alberic) († 1895). Alle drie waren zij verwoede verzamelaars
van antiquiteiten en zij hebben talloze oude elementen in het middeleeuwse kasteel
Heeswijk, dichtbij 's-Hertogenbosch, laten aanbrengen. Dit waren onder meer een
zeventiende-eeuwse wenteltrap, waaromheen de wanden van talloze Delfts blauwe
tegels werden voorzien, en een goudleerkamer, waarvan het goudleer van omstreeks
1750 dateert en de deuren en lambrisering uit het derde kwart van de zeventiende
eeuw.29. Een veel later voorbeeld van een verzamelaar die zeer bewust oude
architectuur- en interieurelementen bij elkaar heeft gebracht en heeft laten inbouwen
is jonkheer H.C.A. van Sypesteyn (1857-1937). Hij heeft in de jaren 1911-1927
kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht door architect W. de Vrind jr. uit Den Haag
laten bouwen. Hierin zijn onder meer een vijftiende-eeuwse gotische poortdeur van
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het omstreeks 1900 gesloopte Grote Gasthuis van Middelburg geplaatst, een
achttiende-eeuwse schoorsteen- en deurpartij uit het voormalige ministerie van
financiën in Den Haag, evenals een gotische deur uit de kerk te Grave.30.
Een van de eerste architecten die doelbewust op de toenemende vraag en
belangstelling voor oude interieurelementen inspeelde was Lucas Hermanus Eberson
(1822-1889).31. Hij heeft op diverse kastelen en buitenplaatsen gewerkt, waaronder
op Rhederoord, Wielbergen, Bingerden, Het Loo, Rechteren, Eerde en Den Berg.
Op Ruurlo heeft hij in opdracht van de al eerder genoemde Willem baron van
Heeckeren van Kell een aantal deuren, schouwen en andere interieuronderdelen uit
De Voorst ingebracht, waaronder ook enkele bijzondere deursloten (afb. 4).32. Op
Rosendael heeft hij de hiervoor vermelde verbouwing uitgevoerd en op Biljoen heeft
hij in de jaren 1852-1865 gewerkt.33.
Ook de architecten J.J. van Nieukerken (1854-1913) en zijn twee zonen M.A. van
Nieukerken (1879-1963) & J. van Nieukerken (1885-1962) zijn befaamd om de
talloze oude interieur-elementen die zij hebben toegepast.34. Zij werkten alle drie in
de neorenaissance-stijl, die zij op een zo sterke eigen wijze invulden dat er zelfs van
een ‘Van Nieuwkerkenstijl’ kan worden gesproken. Zij hebben verschillende kastelen
en buitenplaatsen verbouwd, waaronder kasteel Zoelen, De Voorst, Beekbergen en
het Huis Verwolde, maar zij zijn vooral beroemd geworden wegens enkele nieuwe
landhuizen, waarvan De Wittenburg te Wassenaar en het huis Hoevelaken te
Hoevelaken tot de meer bijzondere projecten behoorden.35. In deze beide panden zijn
talloze oude interieuronderdelen, waaronder diverse betimmeringen en verschillende
schouwen, spiegels en kamerbehangsels, binnengebracht.
Ook enkele latere architecten hebben allerlei oude
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interieuronderdelen in hun projecten toegepast. Hierbij moeten met name E.A.
Canneman (1905-1987), C.W. Royaards (1906-1970) en J.B. baron van Asbeck
worden genoemd. Canneman heeft onder meer op Duivenvoorde, de Walenburg, het
Markiezenhof te Bergen op Zoom, Huis ten Donck, Hardenbroek en Lunenburg bij
Neerlangbroek gerestaureerd en het afgebrande huis Bingerden op kleinere schaal
herbouwd. Bij het merendeel van deze restauraties heeft hij oude interieuronderdelen
van elders toegepast.36. Ook Royaards, die onder meer kasteel de Wijenburg te Echteld
heeft gerestaureerd, stond om dit laatste bekend. Over hem werd zelfs gezegd: ‘Wat
er niet was werd gewoon gemaakt’.37. Van Asbeck deed dit misschien wat minder,
maar ook bij de door hem geleide restauraties van het huis Sparrendaal te Driebergen,
slot Zeist, slot Zuylen en Paleis het Loo zijn verschillende interieuronderdelen van
plaats verwisseld en van elders binnengebracht.38.
Het spreekt overigens haast voor zich dat de Nederlandse kunsthandel op de grote
vraag naar oude interieurs en losse onderdelen heeft ingespeeld. Bij verschillende
handelaren, waaronder Warners te Den Haag, Schotel te Dordrecht en Mopurgo te
Amsterdam kunnen worden genoemd, waren losse interieurelementen te koop. De
enorme handel die hierin heeft plaats gevonden blijkt echter het beste uit de talloze
veilingcatalogi van de grote veilinghuizen, zoals die van de firma's Frederik Muller
en De Roos te Amsterdam en van A. Mak te Dordrecht. Zonder dat hiernaar al enig
onderzoek is gedaan kan worden gesteld dat er een overstelpende hoeveelheid
interieurs en interieuronderdelen via deze weg door de eigenaars ten gelde is gemaakt
en verhandeld is. Waarschijnlijk is hiervan een groot gedeelte naar het buitenland
verkocht en is slechts een bescheiden aantal in ons land behouden gebleven.
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Catharina L. van Groningen
Leed langs de Lustwarande in de 19de eeuw
Tussen Utrecht en De Bilt ligt aan de Utrechtseweg een kleine buitenplaats,
half verscholen achter hoogopgaand geboomte. Sluishoef. Sedert 1971
staat het gebouw ingeschreven in het register van beschermde monumenten
voor de gemeente De Bilt onder monumentnummer 9574. In de summiere
omschrijving van het monument wordt gerept van een vroeg 19de-eeuws
landhuis.1. De tot standkoming van dit buitenplaatsje omstreeks 1823 en
het (oneigenlijke) gebruik dat volgde, leverde de nodige problemen op
voor de gemeente De Bilt en de buitenplaatsbezitters in de omgeving. Een
verslag.

De Vingerhoed(s)molen
De geschiedenis van Sluishoef begint ver voor de 19de eeuw.
Op 30 augustus 1626 was er door de Staten van Utrecht een commissie benoemd
om de mogelijkheid te onderzoeken een vaart te graven van Utrecht langs de Steenweg
naar De Bilt. De plaats lag voor de hand, want er lag al een wetering. Vandaar zou
die moeten worden doorgetrokken door het domein van Oostbroek naar Zeist. De
werkzaamheden hadden tot doel de waterafvoer van het hele gebied te verbeteren
en bovendien scheepvaartverkeer tussen Utrecht en Zeist mogelijk te maken.2. In
1638 werd er overeenstemming bereikt, nadat de plannen aanvankelijk waren afgeketst
op bezwaren van de stedelijke regering van Utrecht. In dat jaar begon het graafwerk.
Het zou nog enige jaren duren voordat het project gereed was. Wegens het grote
verval werd er vanaf het begin al een sluis in exploitatie genomen. Het verval bij de
sluis bedroeg een goede anderhalve meter, waarvan mooi gebruik gemaakt kon
worden om het rad van een molen aan te drijven. Omstreeks 1645 bouwde Johan
Schoth of Jan Claesz. Schot ter plaatse van de sluis in de Biltse Grift een molen annex
woning ten behoeve van een vingerhoedmakerij. De molen kwam te staan direct
achter de sluis op de plaats die tegenwoordig wordt ingenomen door het huis
Sluishoef. Voor het molenterrein langs liepen de Biltse Grift en een jaagpad. Een
hoge brug overkluisde de Grift en kwam uit op de Steenweg. Dwars op de Grift werd
aan de zuidkant van de sluis een gracht gegraven van waaruit het waterrad bij de
molen gevoed werd. Een schuif in de sluis regelde de hoeveelheid water dat
doorgelaten mocht worden. Achter de molen lag een T-vormig waterreservoir om
bij waterschaarste niet geheel van de natuurlijke krachtbron verstoken te zijn. Ten
tijde van onvoldoende wateraanvoer kon bovendien gebruik worden gemaakt van
paardenkracht, een rosmolen, om de molen te laten draaien.
Volgens gegevens uit 1709 omvatte het bezit ongeveer 12 morgen land met daarop
een huis, woningen en een schuur, alsmede de molen. In 1756, als het bezit aan
Cornelis Cazius verkocht wordt, is het vergroot tot: ‘zeker getimmerten, waerinne
de vingerhoedmakerije werd geëxerceert, met de molens en verdere huysinge en
thuynen, bergschuur en verder getimmerte, mitsgaders vijff annexe woningen voor
de knegts...’.3. De verbinding met de straatweg blijkt, evenals in de 17de eeuw, nog
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steeds via een brug te lopen. Op een tekening van Dirk Verrijk uit omstreeks 1780
staat ‘de Vinger-Hoed-Moole’ aan de Biltse Grift weergegeven. Men ziet daarop een
gebouwencomplex afgebeeld met drie vleugels van ongelijke hoogte en met een
trapgevel aan de voorzijde. In de Biltse Grift ligt de sluis met de houten deuren
waaroverheen een hoge houten brug is aangebracht. Links naast het gebouw is de
opgetrokken schuif te zien op de plaats waar het molenwater in de Grift uitkomt.
Na het overlijden van Cornelis Cazius in 1787 erfde diens dochter het goed. Zij
is getrouwd met Lodewijk van Putten, een plaatselijke notabel, die, evenals zijn
schoonvader, jaren lang schepen was in het Gerecht van Oostbroek en De Bilt. Van
Putten was al sedert 1782 verantwoordelijk voor het bestuur van de fabriek. Of het
door zijn handelen kwam of door de slechter wordende economie ten gevolge van
buitenlandse concurrentie, wie zal het zeggen, een feit is dat het snel bergafwaarts
ging met de fabriek, die in
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1 Sluishoef in september 1998. Foto C.L. van Groningen.

2 De Vingerhoedsmolen omstreeks 1780. Gewassen tekening in O.I. inkt, 248 × 381 mm. Gesign.
l.o.: D. Verryk del.ad.viv: Coll. GA Utrecht.
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1759 nog goed was voor een productie van 7200 gros vingerhoeden per jaar! De
vingerhoedmakerij raakte tegen het einde van de 18de eeuw in verval. Vlak voor
1800 is het bedrijf dan ook opgeheven. De dochter van Cazius verkocht in 1802 een
gedeelte van het terrein aan het ernaast liggende Sandwijck. Bij de verkoop wordt
als voorwaarde gesteld dat de eigenaars van de Vingerhoedsmolen recht van overgang
zullen blijven houden over ‘grond en brug met geladen en ongeladen wagens, karren,
rijtuigen, paarden, koeien, doch niet voor hessische karren’.4. Het bedrijf was
opgeheven, maar de gebouwen bleven voorlopig staan. In 1807 wordt er in een akte
nog gesproken over ‘zeker getimmerte, waarin de vingerhoedmakerij is geëxerceerd
geweest, met de molens en verdere gereedschappen, daartoe en aan behorende’.5. De
installatie werd in 1808 waarschijnlijk pas ontmanteld en het voorste deel van de
dwarsgracht gedempt. De molen werd als woonhuis ingericht.6. De naam
‘Vingerhoedsmolen’ bleef ondanks de opheffing voortleven. Nog tot 1823 wordt de
plaats ‘Vingerhoed(s)molen’ genoemd. De weduwe van Putten-Cazius verkocht in
dat jaar de grond, het huis en de bijgebouwen,7. niet aan buurman Willem Jan Both
Hendriksen van Sandwijck, zoals voor de hand gelegen had, maar aan de Amsterdamse
fabrikant Hendrikus de Heus. En daarmee begonnen de problemen.

Het huis Sluishoef
Hendrik de Heus was een ‘aanzienlyk fabrikant’ en bezat in Amsterdam aan de
Schans 155 een fabriek in militaire knopen, roodkoperen bladen en spijkers voor
koopvaardijschepen, maar ook een inrichting voor het schoonmaken van centen en
duiten van 's Rijks Munt. Aangezien het Amsterdamse water langzamerhand te vies
was om er zijn schoonmakerij in uit te oefenen en 's Rijks Munt in Utrecht was
gevestigd, had De Heus zijn oog laten vallen op de Biltse Vingerhoedsmolen en het
beduidend schonere water van de Biltse Grift. De locatie was perfect. Met een paar
geringe aanpassingen zou hij daar op eenvoudige wijze zijn bedrijf kunnen voortzetten.
De gemeente De Bilt was echter weinig enthousiast over de voorgenomen vestiging,
wegens het vervuilende karakter van de op te richten stoommachine en de
koperpletterij. Zij besloot het geval voor te leggen aan het College van Gedeputeerde
Staten in de hoop daarmee van een probleem verlost te zijn. In de notulen van de
gemeenteraad van 19 juni 1823 valt daarover te lezen: ‘... Voorts werd ter tafel
gebracht een ingekomen rekwest van Hendrikus de Heus fabrikant te Amsterdam
houdende verzoek om op deszelfs Buitengoed genaamd de Vingerhoedsmolen onder
deze gemeente en wel op het land daarachter een pletfabriek te exerceeren, waartoe
benodigt was een rook fournuis tot kooking van het water voor en van eenen
stoommachine, tot het doen maken en stellen van gezegd rook fournuis. De
rekwestrant de permissie verzocht van het Bestuur, onder zoodanige voorzieningen
voor brand als hij bij het aan te leggen werk zoude aanwijzen. Waarover gedelibereerd
zijnde heeft het Bestuur geoordeeld op grond van het Keizerlijk Decreet van den 15
October 1810 “relatif aux manufactures et ateliers qui repandent une odeur insalubre
ou incommode” dat het verzoek van den rekwestrant behoord tot zoodanige classe
waartoe de permissie van eene hoogere autoriteit vereischt wordt, en alzoo den
rekwestrant te renvoieeren daar en waar zulks behoord ...’.8.
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Kennelijk reageerden de Staten niet alert genoeg naar de zin van de gemeente en
hadden de belendende buitenplaatsbezitters geklaagd, want in een extra toelichtend
stuk van 31 oktober 1823 worden de gemeentelijke zorgen nog eens nadrukkelijk
geformuleerd: ‘... de dampen van de stoommachien en pletterij een merkelijk ongerief
zouden aanbrengen, boomen, gewassen en bloemen aandoen en alzoo de waarde dier
buitenplaatsen [Sandwijck, Arenberg en Vrijheidslust] aanmerkelijk verminderende
...’.9.
Hendrik de Heus deed ondanks de onwillige gemeente en de pressiegroep van
buitenplaatsbezitters toch zijn uiterste best om de Vingerhoedsmolen te verwerven.
Daarbij riep hij de hulp in van Jan Hendrik Cazius (1767-1845) uit Utrecht, een
familielid van de vorige eigenaar van de Vingerhoedmolen.10. Cazius was een
invloedrijk man in de regio. Hij was secretaris, later rentmeester van de ridderlijke
Duitse Orde van de Balije van Utrecht en raadslid te Utrecht. Met zijn broer U.W.T.
Cazius bezat hij bovendien een steenbakkerij en fabriek van kunstcement buiten de
Tolsteegpoort in Utrecht.11. De Heus klaagt in een nogal onhandig geredigeerde brief
van 26 januari 1823 aan Cazius over de Biltse tegenwerking. En dat terwijl de
gemeente, aldus De Heus, blij zou moeten zijn. Zijn fabriekje zou immers aan zeker
dertig man werk kunnen leveren. Bovendien - en dat was wel een sterk argument was er ter plaatse altijd al een fabriek geweest. Dat was voor hem immers de
doorslaggevende reden geweest tot aankoop van het perceel. Daarenboven had hij
al aanmerkelijke kosten gemaakt als voorbereiding voor de bouw in afwachting van
de vergunning. Dat laatste was niet bijzonder handig en zal de gemeente dan ook
geenszins hebben aangesproken, integendeel. De Heus schetste zijn situatie met de
woorden: ‘[ik wil]’ geen groote dinge oprigte maar alleen dat doen wat ik ten
hoogstens benoodigt had om t waater dat men in Amster-
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3 Sluishoef in 1829 door A. Verhoesen. Afgebeeld in: ‘Gezigten van buitenplaatsen en gebouwen
gelegen tusschen de stad Utrecht en de Grebbe’, geteekend naar het leven door M. Mourot, Utrecht
1829 en 1830.

dam niet heeft tot het schoonmaake der Plaate voor de cents en duijten en dan beeter
met s lands munt te kunnen werken en ook mijn militaire knoopefabriek daar te
plaatse dat zeeker 30 werkliede werk zoude geeve... voor aleer ik alles koop sien ik
het alles ter deege na ik lees de order van de Sluysepagter daar duydelijk in staat
wanneer de fabriek werkt sal den sluysewagter f 40 uytgekeerd worde omdat hij dan
niet visse mag mijn dunkt wanneer een watterloop geweygerd kan worde moest soo
een wet ingetrokke worde om geen koper te misleyde of ten minste te denken dat er
een regt bestond, den boer die het mijn verkoopt steld in het koopkontract den verkoop
met de watterval, nu op alle deese gronde koop de vingerhoedsmoole en maak een
begin met werken de metselaar aan de Bilt heb reeds bij de f 400 betaald voor de
fondamente te laate maaken f 1000 aan hout gekogt den timmerman in Utrecht
aangenoomen.
Mijn werk erna geschikt sidaar mijn Heer is nu de geheel ambietsie niet uijtgedoofd
om teegen vreemde Natien te willen werken. ik heb zelfs den Heere Westreenen van
Themaat [eigenaar van Houdringe] gesprooke en gezegt set mijn onder een pijl en
geeft mijn het zelfde regt dat de vingerhoedsmoolen heeft gehad....’.
Opvallend in deze brief is de verongelijkte toon en de onhandige redactie. Bij zijn
rekwest aan de gemeente van enige jaren later had De Heus duidelijk een deskundige
op dit vlak in de arm genomen, want dat zat heel wat beter in elkaar.
Wat de reden was om Cazius te hulp te roepen in dit conflict, is niet duidelijk.
Was hij betrokken geweest bij die onhandige verkoop en voelde hij zich dus verplicht
om De Heus bij te staan? Had hij misschien financieel belang bij de vestiging van
de fabriek? Wilde hij een medefabrikant tot steun zijn? In ieder geval heeft de
bemiddeling van Cazius succes gehad, want uiteindelijk is de aankoop gelukt en de
vestigingsvergunning werd verleend. Niet het hele bedrijf van De Heus werd overigens
overgebracht naar De Bilt, alleen de muntenschoonmakerij. Opmerkelijk genoeg
werd die niet als fabriek beschouwd. In 1824 meldde de gemeente namelijk
desgevraagd aan de Gouverneur dat er in het dorp geen fabrieken aanwezig waren.12.
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De bouw van het huidige huis Sluishoef zal in deze jaren hebben plaats gevonden.
Of de verwijzingen naar het maken van ‘fondamenten’ en het aankopen van hout in
de brief aan Cazius betrekking hebben op de bouw van het nieuwe huis of van de
munten-
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4 De Oorsprong in 1829 door M. Mourot. Afgebeeld in: ‘Gezigten van buitenplaatsen en gebouwen
gelegen tusschen de stad Utrecht en de Grebbe’, geteekend naar het leven door M. Mourot, Utrecht
1829 en 1830.

schoonmakerij is niet zeker. Het zou echter heel goed kunnen slaan op de bouw van
het huis. Over het huis zelf ontbreken in het Biltse archief uit deze beginperiode
verdere gegevens. Het is denkbaar dat bij de nieuwbouw gebruik is gemaakt van de
fundamenten van het oude huis en mogelijk is de kelder van het vorige pand daarbij
gehandhaafd. De kelder loopt namelijk verder door dan de begane grond van het
huidige gebouw.
De Heus' afhankelijkheid van de familie Cazius blijkt niet alleen uit de
correspondentie, maar ook uit de verschijningsvorm van zijn nieuwe huis. Opmerkelijk
is de overeenkomst met de buitenplaats Oorsprong in Utrecht die in 1823 voor de
cementfabrikant U.W.T. Cazius (1766-1832) was gebouwd.13. Deze buitenplaats, die
inmiddels is afgebroken, verschilde slechts in enkele onderdelen van Sluishoef.
Opzet, bouwmassa en gevelindeling waren zeer vergelijkbaar. Het kan niet anders
of beide huizen zijn van dezelfde hand.
Niet alleen voor zijn problemen met de gemeente De Bilt maar dus ook voor de
architect van zijn nieuwe huis had De Heus de hulp van de beide broers Cazius
ingeroepen. De architect van beide huizen is echter niet bekend.
Na 1823 begon de ellende voor de omgeving pas goed. Ten behoeve van de
muntenschoonmakerij werd in 1826 namelijk (clandestien) een rosmolen op het
terrein van Sluishoef geplaatst. Dit feit veroorzaakte behoorlijk wat ophef, want de
eigenaar/bewoner van de naast gelegen buitenplaats Sandwijck, W.J. Both Hendriksen,
had daar aanmerkelijke geluidsoverlast van. In de notulen van de gemeenteraad kwam
de affaire uitvoerig ter sprake.14. In een ingekomen stuk van De Heus van 19 juli
1826, dat beduidend helderder geschreven is dan de brief aan Cazius, hiervoor
genoemd, verdedigde hij zich met nogal doorzichtige argumenten die erop neer
komen dat hij niet wist dat er een vergunning voor iets dergelijks nodig was, maar
dat het helemaal niet zo erg was als men deed voorkomen. Hij was volledig bereid
alle schuld op zich te nemen. Over verwijdering van zijn rosmolen - waar het toch
allemaal om te doen was - sprak hij niet: ‘Dat de rekwestrant in de veronderstelling
dat tot het daarstellen van een zoo onbelangrijk werk met geen gevaar hoegenaamd
verbonden en waar door aan niemand eenige overlast of nadeel wordt toegebragt,
geene bijzondere autorisatie van eenige autoriteit benodigd was zich daarvan mitsdien
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niet heeft voorzien doch sedert is ontwaar geworden dat het tot het daarstellen van
gemelde molen van de vergunning van het bestuur der gemeente had behooren te
zijn voorzien geweest.
Dat dit verzuim van den Rekwestrant alleenlijk moetende worden toegeschreven
aan zijne onbekendheid met de wettelijke bepalingen te dien opzichte dezelve zich
als nu met vertrouwen tot het gemeente bestuur van de Bildt is wendende met...
verzoek dat aan hem het verzuim in het doen van voormeld verzoek niet mag worden
geimputeerd, maar door het gemeente bestuur deszelf approbatie of vergunning op
en tot het voorschreve werk mag worden verleend...’
De getergde buurman Both Hendriksen was het met die vergoeilijking in het geheel
niet eens en gaf aan de gemeente De Bilt een geheel andere lezing:
‘...Dat de voormelde rosmolen aan den ondergeteekenden hinderlijk is
1e Door een aanhoudend geraas, niet ongelijk aan
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het doorzagen van eenen steen, welk geraas niet in de woninge, maar in de
wandelingen langs den rosmolen hinderlijk is.
2e Dat dit geraas aanmerkelijk is toegenomen, sedert men een raam heeft gemaakt
in het gebouw strekkende naar en het uitzigt hebbend over het erf van den
ondergeteekende.
3e Door de onvrijheid en het gedurig toegaan van den tusschen sloot waar in
men onder anderen nu reeds een balk zoo het schoon ter overgang heeft vinden
liggen’.
De gemeente is naar zijn mening ernstig in gebreke gebleven. Maar hij wil het
allemaal niet op de spits drijven, perslot is het fabriekje de broodwinning van De
Heus. Hij stelt in dezelfde brief een schikking voor, namelijk het dichtmaken van
een raam aan zijn kant, waardoor het geluid sterk zou kunnen afnemen: ‘Dat de
ondergeteekende echter de amotie van den rosmolen c.a. al is die dan ook zonder
permissie en tegen de wet opgerigt, tot zoo aanmerkelijke schade van den Heer de
Heus niet verlangt maar liever bovengemeld ongerief wil dragen onder voorwaarde
1e Dat het voornoemde raam in het gebouw van den rosmolen, strekkende naar
het erf van den ondergeteekenden, en waar door het geraas zoo zeer vermeerderd
wordt, worde toegemetzeld en des noods naar een andere zijde van het gebouw
verplaatst.
2e Dat de tusschen sloot behoorlijk wordt gediept en opgehaald en alzoo
gehouden ter schouwe van den ondergeteekenden op wiens verzoek deswegens
aan Burgemeester en Gemeente Raden de sloot zal geschouwen en ten kosten
van den Heer de Heus in orde gebragt zal worden’.

Aldus geschiedde. Het geval is in de vergadering van de Raad behandeld op 19 juli
1826. De Heus kreeg alsnog zijn vergunning - wie had eraan getwijfeld - met de
bepaling dat ter plaatse van het gewraakte raam een koekoek geplaatst moest worden.
Het muntenbedrijfje op Sluishoef zou daar niet lang meer bestaan. In 1832
verhuisde het naar Utrecht aan het Vredenburg. Hendrik de Heus bleef wel op
Sluishoef wonen waar hij in 1836 overleed.15. Zijn zoon en erfgenaam Willem
Hendricus de Heus zou in 1848 de grond en opstallen verkopen aan Jhr David Jan
Martens uit Utrecht. Tien jaar later kwam het weer te koop. Nu was het de eigenaar
van Sandwijck, C.W.J. baron van Boetzelaer, gehuwd met de dochter van de vorige
eigenaar E.C.P. Both Hendriksen, die zijn kans schoon zag en het kleine Sluishoef
bij zijn bezit voegde. Hij liet aan de achterzijde een oranjerie aanbouwen en bestemde
het huis tot tuinmanswoning. Het omringende terrein kwam bij het grote park van
Sandwijck. Voorlopig was de rust weergekeerd.

Archieven
Archiefgemeente De Bilt, te De Bilt.
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Ronald de Leeuw
Wonen in Arkadië
Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
Feestrede uitgesproken door prof. drs. Ronald de Leeuw, algemeen
directeur Rijksmuseum, in het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch
op zaterdag 26 september 1998.
Dames & heren,
Ooit hoorde ik het verhaal van een landgenoot die in gezelschap van een Fransman
uit het Zuiden terugkeerde naar Nederland. Hij koos daarbij de route via Limburg.
De Fransman had zich van die autorit niet veel voorgesteld, want het Nederlandse
landschap is immers behalve door zijn vlakheid vooral beroemd geworden vanwege
zijn mooie wolkenluchten. Tot zijn verrassing ontwaarde de Fransman echter langs
de weg, die ook een stuk heuvelachtiger was dan hij vermoed had, de contouren van
een klein Limburgs kasteel. ‘Ah, un chateau!’ verzuchtte hij. Even later doemde er
opnieuw een markant bouwwerk op, wat hem niet ontging en goedkeurend bromde
hij: ‘un autre chateau!’. Een paar kilometer verder en opnieuw kwam er een in beeld.
Zijn enthousiasme kende geen grenzen meer, en won het van zijn chauvinisme:
‘Encore un chateau, mais bravo, bravo!’. Die Nederlanders hadden er dus toch nog
iets van begrepen.
De Nederlandse buitenplaats is geen bekend gegeven in het buitenland. Collega's die
ik ooit vergastte op een ritje langs de Vecht maakten kennis met een dimensie van
ons land die hen volstrekt verrastte. Wij slagen erin veel toeristen te trekken dankzij
onze mooie molens, de bollenvelden, de Deltawerken, onze fraai bewaarde stadjes
en de rijk met Gouden Eeuw gevulde musea, maar onze ‘stately homes’ horen daar
niet bij. Waar de ‘heritage industry’ in het Verenigd Koninkrijk het potentieel van
de ‘country houses’ al decennia geleden heeft ontdekt en geëxploiteerd, waar geen
reis naar Frankrijk compleet is zonder een tochtje langs de kastelen aan de Loire,
kun je Nederland met een gerust geweten ‘doen’ zonder een kasteel te bezoeken.
En als we het dan in eigen kring over onze kastelen hebben, dan denken we in de
eerste plaats aan die grimmige monumenten van onze vaderlandse geschiedenis: het
Muiderslot en Slot Loevestein. Het enige meubilair dat ons bij Nederlandse kastelen
te binnen schiet is dan ook Hugo de Groot's boekenkist.
Toen Uitgeverij Waanders een jaar of wat geleden een lijvig boek het licht deed zien
over historische Nederlandse landhuizen, was bij vele lezers sprake van een lichte
teleurstelling. Het boek toonde weliswaar de architektonische pracht van vele van
onze borgen, huizen, kastelen - en het waren er duidelijk ook veel meer dan we
bevroed hadden - maar slechts bij hoge uitzondering werd ons via de illustraties in
dit boek een blik in het interieur gegund. Van het alom zo populaire voyeuristische
‘kijken bij de rijken’ was dus geen sprake. Het bleef raden naar wat zich achter de
statige facades schuilging. De catalogus die het Noordbrabants Museum en Waanders
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ditmaal ter gelegenheid van ‘Arkadia’ uitbrengen zal op dit punt zeker bevredigen.
Hier staat het interieur immers centraal.
Opnieuw is het zinvol een vergelijking te trekken met onze naburen Frankrijk en
Engeland. Bij de kastelen aan de Loire is het in de eerste plaats de sublieme
Renaissance-architectuur die de bezoeker imponeert, van binnen zijn de meeste
Franse kastelen een deceptie. Het wordt plotseling pijnlijk duidelijk dat de Franse
revolutie niet alleen met het ancien regime heeft afgerekend, maar ook met de
interieurs van hun chateaux. Als er al meubilair en decoratie aanwezig is, dan is het
veelal een allegaartje of een reconstructie van wat er ooit was. De sfeer van de
oorsponkelijke bewoners, evenwel, hangt er niet meer.
Dat ligt volstrekt anders in Engeland. Daarheen verhuisden trouwens veel van die
verdwenen Franse meubelen al tijdens de laatste jaren van de 18de eeuw. In de
Engelse ‘country houses’ kunnen we ons niet alleen vergapen aan hoogtepunten uit
de meubelen schilderkunst, ook de foto's van de hertog in zijn kroningskledij staat
nog op het nachtkastje naast een net uitgelezen roman en ook het onaffe handwerkje
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van mevrouw ligt nog binnen bereik van alle gretige ogen. De bewoners lijken nog
in de buurt, en zijn dat in de praktijk ook niet zelden, zij het dat ze meestal een stille
zijvleugel of ‘hunting lodge’ als hun domicilie gekozen hebben. De National Trust
en het publiek zijn de hoofdbewoners geworden.
In Nederland niets van dat alles. Hier en daar is nog wel een landhuis of kasteel
aan te wijzen dat regulier voor het publiek geopend is of voor feesten en partijen te
huur is, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Door hun bewoners verlaten
buitenplaatsen werden doorgaans tot stadhuis, hotel of universiteit Nijenrode. Lijken
in Engeland de imposante ‘country houses’ eigenlijk altijd al als een paleis of een
museum bedoeld, en is de vaak reusachtige schaal ervan al op publiek vertoon
ingesteld, de Nederlandse buitenplaats is dat zelden. ‘Arkadia’, de tentoonstelling
van vandaag, toont ons dat er in Nederland iets anders aan de hand is. Onze landhuizen
zijn soms ook ambitieus van schaal en verfijnd van inrichting, maar meer dan
pronkplaatsen zijn ze in hun huidige gedaante toch vooral de schrein van zich hun
traditie bewuste families. Ze herbergen - net als in Engeland - zorgvuldig gehoede
ensembles waar het glanzende zilver een plaats heeft naast een geborduurd
kamerscherm waarin veel familie-sentiment zijn neerslag vond, maar qua presentatie
niet geënsceneerd voor vreemde ogen.
De titel van de tentoonstelling is al veelzeggend. Het gaat bij de Nederlandse
landgoederen om een bezoek aan het idyllische Arkadia, het pastorale paradijs op
aarde. Daarin wil men niet gestoord worden en mijdt men uiterlijk vertoon. Zelfs
toen ons land economisch en artistiek op zijn hoogtepunt stond, in de Gouden eeuw,
koos men hier in de architectuur van de landhuizen een classicistische stijl die een
rustige monumentaliteit nastreefde. Het rampjaar 1672 is daarin stellig een keerpunt.
De Franse bezetter heeft toen in korte tijd een aantal van onze fraaiste huizen
platgebrand. Dat was voor de bewoners reden om in de periode erna, die beheerst
werd door navolging van de vorstelijke allure van onze stadhouder-koning Willem
III, in een laatste opleving van on-Hollandse grandeur enkele superbe, briljante huizen
neer te zetten, daarbij in artistieke zin nog eens geïnspireerd door het genie van Daniël
Marot. De verwoestingen die de Fransen rond het rampjaar aanrichtten leidden zo
verrassend genoeg tot een zeker heroïsch moment in de geschiedenis van het
buitenpaleis. Denkt u aan de herbouw van verwoeste Middeleeuwse Midddachten.
Maar die hoogtepunten kunnen op den duur de echte neergang niet verhullen: ook
lang niet elk landhuis verrees uit zijn as: Sypesteijn, bij voorbeeld, ook in 1672
vernield, moest wachten tot 1912 voor het werd herbouwd!
Ook het feit dat mevrouw Van Spaen een eervol verzoek om stadhouder Willem
V te ontvangen, moest afslaan wegens de kosten die dat - en met name de te
verwachten vervolgbezoeken - met zich zouden brengen, is een indicatie dat er in
de 18de eeuw op de kleintjes gelet moest worden. De 18de eeuw zag niettemin nog
het nodige aan bouwactiviteiten, en de interieurs die thans bewaard zijn, weerspiegelen
vaak juist die eeuw het beste, maar we kunnen ons niet helemaal aan de indruk
onttrekken dat in die eeuw de tuin-aanleg meer bloeide dan de architectuur.
Het grootste onderscheid met Engeland zit hem in het niveau van de kunstschatten
die de huizen herbergden. Engeland beleefde in de 18de eeuw zijn grootste territoriale
en economische expansie, overvleugelde de Republiek als zeemacht en bouwde aan
zijn imperium, terwijl Nederland verdienstelijk rentenierde op de welvaart van de
eeuw ervoor. Amsterdam was ook in de 18de eeuw nog steeds een toonaangevende
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stapelplaats voor beeldende kunst, maar de nadruk verlegde zich steeds meer van
import naar export.
De tentoonstelling ‘Herinneringen aan Italïe’, die ik in 1984 in dit Noordbrabants
Museum (nog in het oude gebouw overigens) mocht mede-organiseren, liet zien dat
Nederlanders zich in de 18de eeuw op hun Grand Tour niet onbetuigd lieten, en veel
fraais uit Italië aansleepten. Hun oogst valt echter in het niet bij wat de Engelse
milordi in Italië aan kunstschatten buitmaakten, of het nu antieke sculptuur betrof of
de schilderijen van Titiaan of Veronese. De aankleding van onze landhuizen was
aanzienlijk huiselijker. Niet zozeer de koepel van het Pantheon en het Palladian
Window inspireerden ons in de 18de eeuw, als wel de genoegens van de theekoepel.
Ik zou echter een scheef beeld schetsen wanneer ik zou suggereren dat er sinds de
Marot-tijd alleen maar neergang is geweest. De voorwerpen in deze tentoonstelling
logenstraffen dat en er zijn ook bijzonder fantasie-rijke momenten aan te wijzen,
zoals de decoraties van de grote zaal van het curieuze Kasteel Biljoen bij Velp, die
de eigenaar helemaal met door Piranesi geïnspireerd stucwerk tooide. Ook in de 19de
eeuw werden nog ambitieuze buitenplaatsen in alle denkbare neo-stijlen in elkaar
getimmerd, met als apotheose natuurlijk Pierre Cuijpers' fabuleuze Kasteel de Haar.
De Haar is een unieke ‘folly’ op reuze-schaal, een briljante re-inventie van de
Middeleeuwen, in betrekkelijk korte tijd dankzij de financiëel onbegrensde
opdrachtgever en het genie van Cuijpers tot stand gekomen. De meeste Nederlandse
kastelen en buitenplaatsen, hoewel vaak minder spectaculair, danken hun belang
veeleer aan hun lange, ononderbroken geschiedenis. In de kunstgeschiedenis is er
de laatste

Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen

201
decennia steeds meer aandacht gekomen voor wat in het Amerikaanse jargon
‘contextuality’ heet. Niet langer interesseert ons alleen wat een bepaalde kunstenaar
‘gedacht’ of ‘bedoeld’ heeft, toen hij of zij een schilderij of een meubel maakte, maar
in het kader van de verzamelgeschiedenis boeit ons thans evenzeer hoe de
maatschappij in elkaar zat die bepaalde voorwerpen bestelde, wat de functie ervan
was, en in hoeverre deze functie de vorm en stijl bepaalde.
De omstandigheid dat bij veel buitenplaatsen niet alleen aspekten van die
oorspronkelijke context in meerdere of mindere mate aanwezig zijn, maar ook de
daarbij behorende familie-archieven vaak nog intact zijn, is van onschatbare waarde
in de reconstructie van de ‘lifestyle’ van vorige generaties. Van dit rijke materiaal
hebben de samenstellers van ‘Wonen in Arkadië’ dan ook vruchtbaar gebruik gemaakt.
De buitenplaatsen zijn schatkamers van onze geschiedenis. De sociale elite die
hen bewoonde, produceerde om de andere generatie wel iemand die een
toonaangevende bijdrage aan het toenmalige maatschappelijke, staatkundige,
economische of culturele leven leverde. Er wordt wel gesteld dat in Nederland de
cultus van de persoonlijkheid veel minder leeft dan in b.v. Engeland. De dun-bevolkte
sekties biografie en auto-biografie in onze boekhandels zouden daarvan een symptoom
zijn. Hella Haasse heeft echter overigens te onzent met haar werk over de Bentincks
bewezen dat die stelling betrekkelijk is en wie onze buitenplaatsen betreedt ziet alras
dat ook wij onze ‘Ahnen-galeriën kennen. Familieportretten staren ons uit alle hoeken
tegemoet en doen ons beseffen dat zich hier, in onze gezamenlijke buitenplaatsen gedecentraliseerd - onze eigenlijke ‘National Portrait Gallery’ bevindt.
Hier biedt zich trouwens nog een andere parallel met Engeland aan: werden daar
in de 17de eeuw de beste portretschilders uit het buitenland, met name Nederland
en Vlaanderen, gerecruteerd (denkt u aan: Antoon van Dijck, Cornelis Janssen van
Ceulen en Peter Lely) in onze 18de eeuw waren er ook bij ons buitenlanders voor
nodig om onze regenten en landadel in olieverf allure te verlenen: de toon werd toen
aangegeven door hier werkende schilders als Perronneau, Spinny, Liotard, Tischbein
en - wat later - Hodges.
Naast een Ersatz-portrait gallery vormen onze landhuizen met elkaar bovendien
een veelzijdig museum voor decoratieve kunst. De grootste bouwmeesters van ons
land en daarbuiten, van Post en Marot tot en met Cuijpers, gaven hun krachten aan
exterieur èn interieur van buitenplaatsen. Het is in de kastelen en landhuizen dat we
de kunst van de stucwerker en de weldadige luxe van de tapisserie optimaal in context
kunnen genieten. Aspekten der decoratieve kunst die zich slechts met moeite, en niet
zonder verlies van hun karakter en impact, naar het museum laten verplaatsen, tonen
hier, in situ, hun eigenlijke betekenis en glorie. Ook treffen we hier en daar nog de
elegante chinese wandbespanningen en 18de-eeuwse behangsel-schilderijen aan die
in de meer aan de wisselvalligheden van de mode onderhevige stadspaleizen al
eeuwen geleden zijn gesneuveld. Een belangrijk extra bij de schilderijen in de huizen
is dat zij vaak nog hun oorspronkelijke lijsten bezitten, zoals de prachtige, met veel
heraldiek getooide lijst om het portret door Philips van Dijk uit kasteel Duivenvoorde.
De tentoonstelling brengt veel individuele hoogtepunten der kunstnijverheid bijeen.
Rutger Jan Schimmelpenninck, bij voorbeeld, hield aan zijn tijd als Bataafs
ambassadeur in Parijs een fraaie empire pendule over. Maar nog boeiender wellicht
zijn de samenhang en ontwikkelingen die we in de buitenplaatsen kunnen bestuderen.
U vindt er de volledige geschiedenis van de gang- of halbank, van de thee- of
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serviestafel, en van - mijn favoriet - de comfortabele slaapstoel. Ook beleeft u er,
zoals Reinier Baarsen het in de catalogus noemt, de zegetocht in de 19de eeuw van
het Deventer tapijt, inclusief enkele sleetse kleden die een metamorfose ondergingen
tot voetkussens, een fenomeen dat door Baarsen fijntjes gekenschetst wordt als ‘een
ontwapenend voorbeeld van zuinigheid gecombineerd met inventiviteit, een
combinatie die symptomatisch is voor het leven op grote buitens’.
Wie denkt dat de landhuizen in hun arcadisch streven vooral rustiek van karakter
waren, zal verrast worden. Ontroerend provinciaal werk van lokale ambachtslieden
treft u er naast verfijnde topmeubelen van franse makelij. De aanwezige rijke serviezen
van Wedgwood, Meissen of Berlijns porselein waren misschien meer uitzondering
dan regel, maar typisch Nederlands is wel weer de overdaad aan Japans en Chinees
porselein waarop wij met onze VOC het patent hadden, evenals fraaie sitsen uit India
en ander koloniaal goed.
De tentoonstelling laat geen hoekje van de buitenplaats onbezocht, neemt u mee
van de tuin naar binnen, van het salet en de eetzaal tot in de keuken, en van de stallen
en de kennel weer naar de slotkapel, van de monumentale gang tot (en ik citeer pagina
40 van de catalogus) tot de stoelgang.
Wie verwacht in deze tentoonstelling een Nederlanse variant op de fameuze
tentoonstelling ‘The Treasure Houses of Britain’ aan te treffen, zal teleurgesteld zijn.
Geen schilderijen van Titiaan, Rubens of Velasquez wachten u, geen Grand Tour
portretten van Pompeo Batoni of Romeinse antiquiteiten. Zelfs, om
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dichter bij huis te blijven, geen vergeten Rembrandt, Pieter de Hooch of Ruysdael.
Qua concept treedt de huidige tentoonstelling veeleer in het voetspoor van Mark
Girouard's baanbrekende boek ‘Life in the English Country House’ uit 1978, dat een
meer sociologische benadering van het fenomeen ‘buitenplaats’ bood, met veel
aandacht voor de relatie binnen-buiten, en upstairs-downstairs.
De flaptekst van Debrett's uitgave ‘The Stately Homes of Britain’ verklaart de
aantrekkingskarcht van de Engelse landhuizen - ‘a magnet that attracts hundreds of
thousands of people of all ages and from all over the world’ - uit de ‘tangible glimpses
of a way of life that has vanished’ die zij bieden. Dat laatste is ook wat u vandaag
geboden wordt. Naast pronkvoorwerpen zijn veel objecten gekozen om u een getrouw
beeld te geven van een verdwenen en verdwijnende levenswijze.
Niet het minst interessante deel van deze tentoonstelling wordt dan ook gevormd
door voorwerpen, waarvan de moderne stedeling slechts met moeite de functie zal
raden. U staat straks oog in oog met een barometer die de huid van een dode krokodil
als setting kreeg en met memento's van militaire carrières. Ik noem u als contrast
echter ook een liefelijke bruidskrans, en de staf waarmee de majordomo van de heer
van Rosendael zich bij ontvangsten extra allure verschafte. Dan zijn er allerlei
parafernalia van de jacht, zoals de curieuze zilveren zwanenhalsbanden die moesten
voorkomen dat men al te enthousiast elkaars gevogelte zou afschieten. Een
monumentale bordenwarmer maant ons dat centrale verwarming zelden tot de
zegeningen van een buitenplaats behoorde.
Talloze souvenirs getuigen van de innige band die velen verbond met het Huis
van Oranje. Luxueuze snuifdozen bleken lange tijd het meest geëigende aandenken
dat de stadhouders aan hun trouwe supporters schonken. Maar u mag ook een traantje
plengen bij een sinds 1901 gekoesterd ‘takje oranjebloesem van de Bruidstafel der
Koningin’ of vertederd kijken naar het cadeau dat de 7-jarige Cornelis van Eysinga
in 1930 kreeg van de koningin: een Märklintrein met het opschrift ‘shell’ omdat zijn
vader aan prinses Juliana les had gegeven.
Het wonen op een buitenplaats is naast een voorrecht ook een opgave. Het is een
bestaan temidden van vele bedreigingen. Dan doel ik niet zozeer op planologische
drama's als wanneer de overheid op het idee komt de Betuwelijn door de doolhof
van een heerlijkheid te laten lopen, maar meer zoiets praktisch als dat de huizen nu
gerund worden met aanzienlijk minder huis- en tuinpersoneel dan in het verleden.
Ik doel ook op de maatschappelijke druk van buitenaf om, zo niet het huis zelf, dan
tenminste het omringende park of de tuin voor het publiek open te stellen. Tot aan
de afrastering van de landgoederen uitdijende groeikernen zouden die landgoederen
maar wat graag annexeren als hun stadspark. Ik heb begrepen dat dit in ambtelijke
termen ‘recreatief medegebruik’ heet. Ik zal hier niet lang bij stilstaan: het is een
prangend onderwerp waarmee de Stichting PHB als belangenbehartiger dagelijks
bezig is, en ook vaak tot werkbare oplossingen weet te komen. U wilt vandaag vooral
iets vieren en geeft er stellig de voorkeur aan niet te zeuren of klagen. Mijn verhaal
is u bovendien aangekondigd als een feestrede. Toch blijf ik nog even ernstig.
Het lot van de buitenhuizen werd en wordt bepaald, soms bezegeld, door de meest
uiteenlopende factoren. Vrouwe Fortuna liet huizen door vererving in onverwachte
takken van een familie belanden, ik noemde reeds de effecten van het rampjaar, en
natuurlijk was er het wisselvallige fortuin in economische zin, dat families nu eens
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stimuleerde tot ambitieuze nieuwbouw of juist dwong het landgoed uit geldgebrek
van de hand te doen. Een ander, niet minder invloedrijk beslisser over het lot van
borgen, buitenplaatsen en kastelen is echter wat abstracter van karakter: ik doel nu
op de rol van ons zich ontwikkelend historisch besef en de zich voortdurend
wijzigende opvattingen op het punt van restauratie en restauratie-ethiek. Juist een
versterkt gevoel voor het verleden leidde ertoe dat vorige generaties 18de-eeuwse
gebouwen terugrestaureerden tot hun vermeende middeleeuwse gedaante. Eeuwen
geschiedenis van een gebouw werden zo uitgewist. Een andere generatie zag het
oude graag in spannende dialoog met het ultra-moderne. Ook die storm is weer
bedaard en nu beleven we een moment in de smaakgeschiedenis waarin we aarzelen
überhaupt nog enige interventie te plegen. We beseffen bij voorbeeld dat 19de-eeuwse
De Haar, ooit verfoeid en belachelijk gemaakt, een uniek moment in het Historisme
vertegenwoordigt en als zodanig niet noodzakelijk minder belangrijk is dan de
middeleeuwse ruïne die eraan voorafging.
Verwarrend is dat thans uiteenlopende filosofieën op dit gebied rustig naast elkaar
leven. Daarenboven zadelt ons steeds subtieler georkestreerde historisch besef ons
op met nieuwe dilemma's. Bij het hergebruik van oude, leegstaande kerken en
monumentale gebouwen wordt thans vaak gesteld dat een aangepast gebruik - zoals
bij voorbeeld de recente transformatie van het Amsterdamse postkantoor tot het
warenhuiscomplex Magna Plaza - de beste garantie voor het behoud van monumenten
is. Geldt dat voor buitenplaatsen ook? Ik noemde u reeds het voorbeeld van kastelen
die werden omgebouwd tot hotel of
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stadhuis. Daarmee werd de architektuur vaak gered, maar het interieur zelden, en is
het dan nog wel een buitenplaats? Wordt dit niet veeleer door de functie dan door
de vorm bepaald? Mag een landhuisbewoner zijn heerlijke recht, dat zijn voorgangers
altijd naar goeddunken en de smaak van hun eigen tijd hebben uitgeoefend, vrij
hanteren en aan zijn kasteel nog eens een torentje aanbouwen of zijn moestuin tot
tennisbaan omvormen? Of is hem die handelingsvrijheid door de veranderde ethiek
of Monumentenwetgeving nu ontnomen? Was het interieur tot voor kort betrekkelijk
vogelvrij, zeker waar het de roerende zaken betrof, nu gaan ook steeds meer stemmen
op om ook de roerende aankleding, de eeuwenlang gegroeide ensembles, tot
monument te maken. We staan, de heer Sluyterman van Loo wijst er in de catalogus
op, aan de vooravond van 1999, uitgeroepen tot ‘Jaar van het historische interieur’.
In hoeverre hebben de huidige bewoners het recht, voelen zij het als hun recht,
om nog een werkelijk eigen stempel op het interieur van hun buitenplaats te drukken?
Immers, een van de charmes van de buitenplaats is dat zij geen steriele stijlzuivere
‘period rooms’ herbergen, maar dat iedere generatie zijn sporen in de aankleding
van de vertrekken naliet. Moeten we niet constateren dat deze generatie
buitenplaatsbezitters niet zozeer heer en meester van zijn huis is, alswel de
conservator? Zijn zij niet veeleer in dienst van hun huis, dan dat het hen dient?
Onze maatschappij, hoezeer ook op mode en mobiliteit gericht, lijkt in zijn omgang
met het verleden op alle fronten aan het musealiseren, zo niet aan het fossiliseren.
In hoeverre is er nog sprake van echte ‘continuiteit’ wanneer onze buitenplaatsen als
het slot van Doornroosje onder een stolp worden geplaatst? Niet bevroren status quo,
maar ‘continuïteit’ van bewoning is immers wat de essentie en de charme van
buitenplaatsen uitmaakt.
Ik kan dit dilemma niet doorbreken en mag dat niet eens, gezien mijn museale
missie. Ik zal dan ook de laatste zijn om de landhuisbewoners onder u aan te moedigen
maar eens lekker uw gang te gaan en ongebreideld uw persoonlijk stempel op stins
of state te drukken. We kunnen er echter niet omheen te constateren dat de moderne
kasteelheer vaak in plaats van bewoner van Arkadië er ook enigszins de gevangene
van is.
Laten we het er vandaag, nu we iets vieren, maar op houden dat het vooral een zoete
plicht is. Het klinkt bovendien ook wat pervers juist hier te suggereren dat de vijand
van de buitenplaats soms de bewoners zelf zouden kunnen zijn. Een van de definities
van een kasteel is die van ‘een gebouw dat de functies van verdedigbaarheid en
woonbaarheid combineert’. De liefde voor de unieke combinatie van huis en interieur
heeft de Stichting PHB geïnspireerd om de vestes van zijn bijna 300 aangesloten
leden zowel met stijl en als volgens moderne inzichten te verdedigen: tegen de tands
des tijds en tegen de oprukkende moderne tijd.
Die verdediging gold ook vaak de al te nieuwsgierigen. Vandaag wordt er echter
een flinke tip van de beschermende sluier opgelicht. Natuurlijk blijven er geheimen
die de eigenaars zelfs in het kader van deze presentatie hebben verkozen niet prijs
te geven. Dat moeten we respecteren. U zult straks zien dat zij ons echter ook
ongelofelijk veel hebben geschonken om van te genieten, om van te leren en om over
na te denken. Daar mogen we ze erkentelijk voor zijn. Deze tentoonstelling en de
even fraaie als wetenschappelijke catalogus bieden niet alleen veel nieuws, maar zijn
in menig opzicht grensverleggend in de ontsluiting van dit belangrijke particuliere
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erfgoed - dat nu voor enige maanden van ons allen is. Met het stralend resultaat van
hun gezamenlijke inspanning wil ik zowel mijn collega Margriet van Boven en haar
medewerkers, als alle betrokkenen bij de jubilerende Stichting tot Behoud van
Particuliere Historische Buitenplaatsen van harte geluk wensen.
En, zoals de Fransman aan het begin van mijn verhaal het zo treffend wist te
formuleren: Bravo Bravo!
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