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Voorop
lopen
I

n het moderne landschap van Nederland vormen
buitenplaatsen en landgoederen een schakel
tussen het verleden en het heden, las ik vorige
week in een nieuwe wandelgids. Het zijn ‘monu
mentale eilanden’ waar de tijd langzamer lijkt te lopen.
Steeds meer mensen zullen die ervaring ook hebben,
nu wandelen – dank je wel corona – al meer dan een
jaar lang zo ongeveer het enige toegestane vertier
buiten de deur is. Ieder weekend stroomt mijn tijdlijn
op facebook en instagram vol met foto’s van vrienden
en kennissen die trots laten zien welke route en hoe ver
ze nu weer hebben gelopen. Vijftien, twintig kilometer
met het hele gezin, alsof het niets is – afstanden waar
ik alleen maar met jaloezie naar kan kijken.
Lopend langs beekjes en bosschages, af en toe uit
kijkend op een statig landhuis of een oude toren, is
het inderdaad verleidelijk om je in een andere wereld,
in een andere tijd te wanen. Dat sluit helemaal aan
bij het imago dat kastelen en buitens al zeker sinds
de negentiende eeuw aankleeft. We zien ze als plekken
die het verleden celebreren of tijdloosheid uitstralen.
Dat laatste is een misvatting, zegt Wim Meulenkamp
in de eerste column die hij voor ons schrijft. De buiten
plaats is nooit een besloten, onveranderlijke wereld
geweest.
Zelfs in de negentiende eeuw was dat niet zo, ook al
gingen sommige buitenplaatsen toen meer en meer
lijken op een historisch museum. Jan Luitzen en Wim
Zonneveld schrijven in dit nummer van Het Buiten dat
moderne Engelse sporten in Nederland niet vanaf circa
1880 vanuit de grote steden werden verspreid, zoals
lang werd gedacht. Op de exclusieve jongenskost
school Noorthey bij Voorschoten speelden de leer
lingen al twintig jaar eerder voetbal en cricket. Na een
tragische zelfmoord sloot de kostschool in 1882 haar
deuren, maar zes jaar later volgde een herstart op
Groot Stadwijk, net als Noorthey een voormalige
buitenplaats. Ook nu weer namen sport en beweging
een belangrijke plek in het onderwijscurriculum in.
Voor Nederland was dat ongekend.

Bij de introductie van moderne sportcultuur in Neder
land waren buitenplaatsen dus duidelijk plekken van
vernieuwing. Momenteel biedt het klimaatbeleid
buitens de kans om wéér voorop te lopen. Historisch
geograaf Hans Renes stelt in zijn hoofdartikel dat land
goedeigenaren een voortrekkersrol op zich kunnen
nemen bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van
landbouw – vormen die duurzaam zijn en ook nog eens
oog hebben voor het landschap. In het verleden deden
zij dat al vaker, waarom nu dan niet?
Het pleidooi van Hans Renes sluit mooi aan bij de
Dag van het Kasteel 2021, die gewijd is aan het thema
‘water’. Inmiddels is het bijna een traditie dat speciaal
voor die dag een essay wordt geschreven dat op het
thema aansluit. Dit jaar verzorgt onderzoeksjournalist
Mattijs Smit de tekst. Als lezer van Het Buiten behoort
u tot de eerste mensen die het essay aangeboden
krijgen. Ook u loopt dus voorop, althans wat dit betreft.

Conrad Gietman
is hoofdredacteur
van Het Buiten

Voorop lopen
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Op de blanke top der duinen

In de reeks ‘In de voetsporen van’ volgen we het pasgetrouwde stel Taco Scheltema en Jacomina van Nijmegen
van dichtbij op hun plezierreis in 1799 door Nederland.
Het laatste deel van de reis heeft voor het jonge echtpaar
nog een paar hoogtepunten in petto. Jan Holwerda en Yme
Kuiper laten ons meereizen.

Redactie Adviesraad
Em. prof. dr. Yme Kuiper (voorzitter), drs. Anne Mieke
Backer, drs. Epko Bult, Paul Mosterd, dr. Jet PijzelDommisse, mr. Sander Schimmelpenninck
Advertentieverkoop
Didier van Det (BCM Media); adverteren@het-buiten.nl

36

Liever buiten dan in de stad

Fred Vogelzang brengt de levens van enkele welgestelde
weduwen rond 1800 voor het voetlicht. Na de dood van
hun man bleven zij liever op een buitenplaats wonen dan
in de stad. Waarom deden ze dat? Vogelzang legt uit dat
buitens, net als stadshuizen en boerderijen, het domein
van de vrouw waren en stelt voor met een andere blik
naar dit erfgoed te kijken.
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De vogelluchten van Trompenburgh

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor het
landschap. Ook voor buitenplaatsen en zeker voor
landgoederen zal het thema de komende jaren meer
en meer aan belang winnen. Historisch geograaf Hans
Renes betoogt dat we klimaatmaatregelen zo moeten
vormgeven, dat het landschap een opknapbeurt krijgt.
Landgoedeigenaren kunnen daarbij vooroplopen.

20		 Jan Luitzen en Wim Zonneveld
		– Twee keer per dag een uur naar buiten
52	UIT EN KENNIS
55	BOEKEN
58 	RUGGESPRAAK Claartje Wesselink
– Delfstof

Vorig jaar startte de restauratie van de buitenplaats
Trompenburgh in ’s-Graveland. Lenneke Willemstein
laat zien hoe de restauratoren te werk gaan. Daarbij heeft
ze speciale aandacht voor de blootgelegde zeventiendeeeuwse schilderingen van vogelluchten. Wekelijks komen
meer vogels, wolken en blauwe luchten tevoorschijn.

Het Buiten ook ontvangen? Kijk dan op het-buiten.nl.
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VERANDEREND ERFGOEDENGAGEMENT
Voor Riemer Knoop gaat de vraag over erfgoed
engagement. Over de klassieke vormen daarvan
en de nieuwe vormen die ‘in onze gekke coronabeperkte tijd’ aan het ontstaan zijn. Knoop stelt dat
in Nederland de verhouding tussen de stad en het
platteland altijd al meer bijzonder was dan in omrin
gende landen. Relatief gezien woonde al heel vroeg,
in de zestiende eeuw, de helft van de bevolking in
steden. Onder corona is de verhouding tussen stad
en land langzaam aan het veranderen. Waar vóór
corona het buitengebied voor recreatie werd
gebruikt, zien we het nu als een essentie. Knoop
benoemt het als een ‘noodzakelijke aanvulling of
compensatie voor de psychische en fysieke lock
down waarin we zitten’ en een ‘vorm van escape’.
Corona heeft een gebruiksverschuiving teweegge
bracht, aldus Knoop. Daardoor is de betekenis van
ons groene erfgoed veranderd. Het heeft een hogere
erfgoedwaarde gekregen. Hierin ligt een enorme
kans. Dat zit hem erin dat de discussie over dit erf
goed opnieuw kan worden geframed, binnen een
kader waarin, zoals Knoop het formuleert, ‘meer
waardering komt voor de mensen die uit de traditie
komen dat zij hun bezit liefdevol hebben bewaard,
waardoor de landgoederen en landschappen heel
erg gaaf zijn gebleven’, voor mensen ‘die dit bezit
opengesteld hebben’.

Groen
erfgoed
heeft visionaire
leiders nodig
Riemer Knoop is een professioneel denker over erfgoed. Hij werkte
bij het Rijksmuseum van Oudheden en de Reinwardt Academie
en is eigenaar van Gordion Cultureel Advies. In 2007 schreef hij
op verzoek van de Rijksgebouwendienst het essay Een leeg paleis
vol keuzes over de toekomst van Paleis Soestdijk. In aansluiting op
dat essay stelde hij recent in het vakblad Boekman dat erfgoed zijn
absolute cultuurhistorische status heeft verloren en een kwaliteit
is geworden. Daarmee staat erfgoed open voor discussie en kan
het worden geladen met nieuwe betekenissen. Is Riemer Knoop
van mening dat corona óók een gamechanger is?
Groen erfgoed heeft visionaire leiders nodig

Wandelaars bij kasteel Groeneveld in Baarn.
Foto Caspar Huurdeman

Die vraag leg ik Riemer Knoop voor in een video
gesprek. Ik ben benieuwd of hij denkt dat na deze
pandemie de betekenis van ons erfgoed, en buiten
plaatsen in het bijzonder, zal zijn veranderd. Er
volgt eerst een stilte en dan een eerste voorzichtige
reactie. ‘Die vraag heb ik me de laatste maanden
gesteld en ik kom er niet uit. Ik kom er gewoon niet
uit.’ Maar na lang nadenken volgt een brede glim
lach en begint Knoop hardop te denken. Hij vindt
het duidelijk een intrigerend onderwerp.
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Groen erfgoed heeft visionaire leiders nodig

ZOEKEN NAAR EEN NIEUWE STRATEGIE
Dit groene bezit is economisch vaak oninteressant,
omdat er niet makkelijk een verdienmodel op los
te laten is. Knoop meent dat dit wel eens zou kunnen
veranderen. Mensen hebben de afgelopen tijd ge
spaard omdat ze niet op reis konden, en dat zal nog
wel een tijdje zo blijven. Maar ze willen er toch op
uit en dat doen ze nu in eigen land. ‘Daarom moet
je nu een strategie bedenken waar iedereen beter
van wordt.’
Hoe kunnen we tot een dergelijke strategie komen?
‘Een club gemotiveerde mensen moet met elkaar
om tafel om het gesprek over de waarde van dit erf
goed op gang te brengen. Om leiderschap te organi
seren. Om met energie en aanstekelijkheid verder
te komen. Je hebt visionaire leiders nodig om de
stoelen te laten dansen.’ Hierbij denkt hij aan men
sen als Victor de Stuers. Want binnen dat waarden
debat heb je volgens hem aanstekende, meeslepende
dragers van visies nodig.
Zou hij plaats willen nemen aan zo’n discussietafel?
Zonder aarzelen antwoordt hij bevestigend. Ik zie
uit naar dat moment.

Heidi van
Limburg Stirum
is directeur van
de Nederlandse
Kastelenstichting
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KLIMAAT, ERFGOED EN LANDSCHAP
Klimaatverandering is een complex probleem met
gevolgen op talloze terreinen. Voor Nederland lig
gen de grootste gevolgen op het terrein van water
beheer – de keuze voor ‘water’ als thema van de
Dag van het Kasteel 2021 is dan ook heel relevant.
Om maar een paar processen te noemen: de zee
spiegel zal deze eeuw nog aanzienlijk stijgen, de
rivieren krijgen te maken met grotere schomme
lingen in waterhoeveelheid en we moeten rekening
houden met meer droge zomers.
Deskundigen maken in hun discussies onderscheid
tussen maatregelen die klimaatverandering moeten
vertragen (‘mitigatie’) en aanpassingen aan klimaat
verandering (‘adaptatie’). Mitigatie omvat maatrege
len om de uitstoot van broeikasgassen, zoals kool
dioxide (CO2), stikstofoxide en methaan, te vermin
deren door middel van energiebesparing (betere iso
latie van gebouwen, zuiniger apparaten en motoren)
en een verschuiving naar duurzame energiebronnen
als wind, zon en biomassa. Andere maatregelen zijn
het aanplanten van bos om CO2 vast te leggen, het
vertragen van oxidatie van veen om de uitstoot van
CO2 te verminderen en het zoeken naar technische
mogelijkheden om CO2 af te vangen of op te slaan.
Al deze oplossingsrichtingen hebben grote gevolgen

Klimaatkansen
voor
landgoederen

In het landgoederenlandschap van Langbroek nemen
bossen een belangrijke plaats in. De bossen werden
lange tijd geëxploiteerd als hakhout, waarbij de cyclus
naar gelang de vraag varieerde. Sinds het midden van
de vorige eeuw zijn de meest hakhoutbossen omgezet
in opgaand bos. Foto Albert Speelman

Hans Renes
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Zelfs het plaatsen
van zonnepanelen op
agrarisch land kan op
een zorgvuldige manier
gebeuren, zoals op
Solarpark De Kwekerij
bij Hengelo. Foto Wim
ten Brinke

Het klimaatverhaal is voor landgoederen anders
dan voor buitenplaatsen. Buitenplaatsen zijn altijd
vooral plekken van consumptie geweest waar voort
durend geld bij moest en waar alleen eigenaren met
diepe zakken het konden volhouden. Ze ondervinden
de gevolgen van klimaatverandering, maar met hun
geringe oppervlakte zullen ze in de aanpak daarvan
weinig gewicht in de schaal leggen.
Landgoederen daarentegen zijn omvangrijke gebieden,
met agrarisch land, bossen en gebouwen. Op veel land
goederen bestaat een lange traditie van zorgvuldig be
heer dat zich richt op rentabiliteit, maar tegelijk streeft
naar continuïteit en het behoud van natuur en erfgoed.
In de discussies over klimaatverandering kunnen land
goederen zich ontwikkelen tot voorbeelden van
nieuwe vormen van beheer van landelijke gebieden,
met verminderde uitstoot en duurzame landbouw.

Klimaatverandering is een van de grote thema’s van onze tijd.
De stijgende zeespiegel bedreigt lage gebieden op de wereld
zelfs in hun voortbestaan. Dat geldt ook voor delen van Nederland. Zelfs als we erin slagen de zee buiten te houden, hebben
de veranderingen grote gevolgen voor het landschap. Ook voor
landgoederen zal het thema in de komende jaren steeds meer
aan belang winnen.
Klimaatkansen voor landgoederen

voor natuur en landschap. Het verwerken van bio
massa is in diskrediet geraakt omdat de aanvoer
moeilijk valt te controleren. Er blijken waardevolle
bossen te worden gekapt en de aanplant van gewas
sen voor bio-energie gaat regelmatig ten koste van
ruimte die ook voor voedselproductie kan dienen.
Het opwekken van windenergie met steeds grotere
molens wekt weerstanden op onder de lokale
bevolking, omdat ze geluidsoverlast veroorzaken
en het beeld van het landschap verstoren. Dat
geldt ook voor zonnecellen. Deze zijn goed aan
te brengen op daken van huizen en bedrijven maar
ze worden, vooral uit gemakzucht, vaak geplaatst
op landbouwgrond.
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Naast mitigatie zijn er als gezegd maatregelen die
we kunnen scharen onder de noemer ‘adaptatie’.
Daarbij valt te denken aan het verbouwen van ande
re gewassen, aan het nemen van maatregelen om
met extreme weersomstandigheden om te gaan en
aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van water
beheer. Om problemen met hoge rivierstanden te
voorkomen kunnen we dijken verhogen, maar ook
tijdelijke waterberging mogelijk maken. Op de zand
gronden richtte het beleid zich in de afgelopen
eeuwen op afvoer. Nu periodieke droogte een
steeds groter probleem wordt, is het juist beter om
water vast te houden. Dat betekent het vertragen
van beken door nieuwe meanders, het dempen van
sloten in het bovenstroomse gebied en het herstel
len van veengebieden.
Klimaatverandering brengt een verdere bedreiging
met zich mee van de biodiversiteit, die toch al zo
onder druk staat. We zien nu al dat de bewegingen
van trekvogels uit de pas lopen met de cyclus van
hun voedsel. Nieuwe diersoorten kunnen zich bij
gebrek aan natuurlijke vijanden tot plagen ontwik
kelen. Van de bestaande flora en fauna lopen vooral
geïsoleerde populaties gevaar, wat betekent dat ook
de discussie over de uitbouw van het Nationaal
Natuur Netwerk intussen verbonden is met die over
het klimaat. Bescherming en herstel van biodiversi
teit dient zich niet alleen te richten op vermindering
van de hoeveelheid gifstoffen die we in het milieu
brengen, maar is ook een landschappelijke opgave.
Bescherming van bestaande landschapselementen
en aanleg van nieuwe moeten dan ook deel uitma
ken van de discussies over de toekomst van het lan
delijk gebied.

Hoogwater bezorgt
Slot Loevestein een
extra slotgracht.
Foto Tim Mooren

Bescherming en herstel
van biodiversiteit is ook een
landschappelijke opgave

Een probleem in de klimaatdiscussie is dat een
integrale benadering vaak ontbreekt en de discussie
zich doorgaans verengt tot het zoeken naar deel
oplossingen en technische maatregelen. De vraag
aan onze samenleving is echter breder en funda
menteler en de rol van de menswetenschappen
is cruciaal voor het scheppen van politiek en maat
schappelijk draagvlak voor de benodigde maat
regelen. Bij een integrale aanpak hoort ook sturing
op bovengemeentelijk niveau, door provincies en
liefst ook door een (opnieuw op te richten) Ministerie
van Ruimtelijke Ordening. Uiteindelijk is de discus
sie over klimaatverandering een ethisch-politieke.
Hoe krijgen we draagvlak voor maatregelen die
de wereld voor onze (verre) nazaten bewoonbaar
moeten houden? Wie beslist over beleid en maat
regelen? Wie profiteert en wie betaalt? Wie vangt
de slachtoffers van klimaatverandering op?
Klimaatkansen voor landgoederen

nieuwe ontwikkelingen en heeft daarbij ook iets
te bieden: kwaliteit en draagvlak.
De laatste tijd zien we een toenemende aandacht
voor de rol van erfgoed in klimaatdiscussies. Het
inpassen van belangrijke historische structuren
in plannen maakt resultaten interessanter en
vaak ook mooier en zorgt er bovendien voor dat
die plannen eerder steun van de bevolking krijgen.
Het historische landschap zit vol met objecten die
verwijzen naar – en een soort geheugensteunen
vormen van – vroegere beheersvormen die opnieuw
actueel kunnen worden. Nog een stap abstracter
bieden historische landschapselementen ons ver
gezichten op vroegere perioden en samenlevingen.
Hierdoor verschuift het perspectief van onze eigen
dagelijkse problemen naar de ontwikkelingen over
een langere termijn.

DE ROL VAN ERFGOED
Bij deze discussies en naar voren gebrachte oplos
singsrichtingen komt vaak erfgoed om de hoek
kijken. Het denken over erfgoed heeft in de laatste
decennia een ontwikkeling doorgemaakt. Lange
tijd lag de nadruk op gebouwen, archeologische
terreinen en, in mindere mate, op bedreigde land
schappen. In het nieuwe erfgoedbeheer gaat het
meer om herontwikkeling, waarbij erfgoed wordt
gebruikt en aangepast. De Nota Belvedere intro
duceerde hiervoor de leuze ‘behoud door ontwikke
ling’. Steeds minder gaat erfgoed over de wens tot
behoud van een object of een vroegere situatie.
Erfgoed is nu vooral een dynamische uiting van de
waarden van een gemeenschap die iets als zodanig
aanwijst. Dat heeft een aantal gevolgen. In de eerste
plaats is erfgoed niet meer uitsluitend een rem op
verandering. De erfgoedsector wil meedenken over
HET BUITEN
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Erfgoed is niet meer uitsluitend
een rem op verandering
Wanneer we dit concreet toepassen op klimaat,
kunnen we bijvoorbeeld denken aan historische
waterlinies. Deze bestaan uit complexe systemen van
dammen, dijken en sluizen, die bedoeld zijn om water
vast te houden maar ook weer kwijt te raken. Daarbij
sluiten ze naadloos aan bij onze huidige behoefte om
water tijdelijk te bergen. Datzelfde doel dienden de
historische overlaatsystemen in het Rivierengebied.
Die zijn verdwenen in de periode waarin de technici
dachten alle problemen met zand en beton op te
kunnen lossen. Nu komen ze weer terug.
HET BUITEN
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KLIMAAT EN BUITENPLAATSEN
Als we vervolgens kijken hoe klimaatverandering
buitenplaatsen kan beïnvloeden, dan springt de
kwetsbare ligging van verschillende buitens ten op
zichte van de zich steeds grilliger gedragende grote
rivieren direct in het oog. Neem bijvoorbeeld kasteel
Amerongen in de uiterwaarden van de Nederrijn.
Het kasteel ligt onderaan de stuwwal, op een kwets
bare locatie.
Een ander mogelijk effect van klimaatverandering
is de veranderende soortensamenstelling van bomen
en planten. Droge zomers vormen momenteel steeds
meer een bedreiging voor veel oude bomen, die vaak
al eerder door verschillende ziektes waren aangetast.
Ook funderingen van huizen lopen gevaar bij sterke
schommelingen van grondwaterstanden. Voor veel
buitenplaatsen zou het goed zijn over te gaan tot het
herstellen van beken en het investeren in de aanleg
van tijdelijke waterbergingen om zo de wateraanvoer
veilig te stellen.
Bij de energietransitie ligt de nadruk op technische
oplossingen, wat vooral leidt tot de aanleg van wind
molens en zonneparken. Energiebesparing daarente
gen krijgt minder aandacht. In dat verband kunnen
we echter veel leren van buitenplaatsen. Buitens
werden in de zeventiende en achttiende eeuw niet
gebouwd om er het hele jaar door in te wonen.
Tot de uitvinding van betere verwarmingssystemen
in de negentiende eeuw verbleven eigenaren er al
leen in de zomer. Nu ze het hele jaar door worden
bewoond, valt er veel energie te besparen door een
betere isolatie. Toch moeten we ons afvragen hoe
we de schaarse financiële middelen het best inzetten.
Met de kosten van het isoleren van een landhuis kun
je een half dorp energieneutraal maken.
De discussie over landgoederen is wellicht interes
santer dan die over buitenplaatsen. Landgoederen
omvatten naast het centrale huis met tuinen land
bouwgronden en bossen. Laten we daar eens
naar kijken.

Droge beken in 2018 rond Huis Landfort
bij Megchelen. Foto René Dessing
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BOSSEN
Veel landgoederen bestaan voor een deel uit bossen.
Die zijn vaak zeer gevarieerd. Al eeuwenlang leve
ren hakhoutbossen een belangrijk deel van de hout
productie. Vanaf de zestiende eeuw zien we de
aanplant van lanen met bomen die na een eeuw of
langer werden vervangen en dan een hoeveelheid
hout leverden. In de zestiende eeuw begon ook
de aanplant van naaldhout in productiebossen
(‘plantages’). De betekenis daarvan was vooral in
de negentiende eeuw groot door de grote vraag uit
de mijnbouw. De tuinen in de onmiddellijke omge
ving van de landhuizen werden vanaf het eind van
de achttiende eeuw omgevormd tot landschappe
lijke parken met groepen opgaande bomen omringd
door graslanden en waterpartijen.
Vooral de naaldhoutbossen staan tegenwoordig
ter discussie. Er zijn al lange tijd bewegingen gaande
om deze bossen tot loofbos of tenminste tot gemengd
bos om te vormen. Die ontwikkeling komt deels voort
uit de behoefte de bossen afwisselender en daarmee
aantrekkelijker te maken. Maar ook het klimaat is

Deze luchtfoto uit
2018 laat goed zien
hoe de natuur op het
landgoed De Wiersse
lijdt onder de droogte.
Foto De Wiersse,
Vorden

een drijfveer: naaldbossen verdampen meer dan loof
bossen en dragen daardoor bij aan verdroging.
Aangezien bomen CO2 vastleggen staat de aanplant
van bossen de laatste tijd weer sterker in de belang
stelling. De Rijksoverheid presenteerde vorig jaar
een bossenstrategie (‘Bos voor de toekomst’), die
ook aandacht heeft voor de aanleg van nieuwe land
schapselementen. De bossenstrategie komt voort
uit het Klimaatakkoord en moet in de komende
tien jaar resulteren in bijna veertigduizend hectare
nieuw bos.
In de pers ligt de nadruk op de aanplant van bossen,
maar het zou jammer zijn als de plannen daartoe
beperkt zouden blijven. Door het inschakelen van
ontwerpers en verspreiden van een substantieel
deel van de bomenaanplant over nieuwe landschaps
elementen kunnen we de CO2-doelstelling combi
neren met verrijking van het landschap.
Voor buitenplaatsen en landgoederen bestaat er een
traditionele vorm van bomenaanplant, namelijk die in
lanen. Die krijgen weliswaar weinig waardering van
automobilisten – vooral van de hardrijders –, maar
voor de landbouw behoren ze tot de minst controver
siële landschapselementen. Hier zou een mooie taak
kunnen liggen voor landgoederen.
Ook bij de vorm van de nieuwe bossen hebben we
misschien nog iets aan historische referenties. Tot
in de negentiende eeuw bestonden de Nederlandse
loofbossen voor het overgrote deel uit hakhout: stob
ben waarvan de scheuten iedere drie tot tien jaar
werden geoogst. Door de groeikracht van de volwas
sen stobben kenmerken dergelijke bossen zich door
een snelle opbouw van biomassa. Bij de huidige vraag

naar biomassa zou hakhout een vorm van traditioneel
beheer met een nieuwe toekomst kunnen zijn.
CIRCULAIRE LANDBOUW
Naast bosbouw is landbouw de kurk waarop de mees
te landgoederen drijven. Na een eeuw van steeds
verdergaande intensivering en productieverhoging
lijken de grenzen van het huidige landbouwsysteem
in zicht. Van de landbouw worden in toenemende
mate aanpassingen verwacht, variërend van meer
zorg om dierenwelzijn en beperking van meststoffen
en bestrijdingsmiddelen tot het overgaan op een
minder diepe grondbewerking om meer organische
stof vast te houden, het ontwikkelen van diensten
voor ecologie en landschap en veranderingen in wa
terbeheer.
Dat waterbeheer behoort tot de sectoren waarin
de veranderingen het snelst gaan. Onder druk van
de landbouw is het landschap vooral in de afgelopen
eeuw omgevormd om water zo snel mogelijk af te
voeren. Die ontwikkeling is de afgelopen decennia
langzaam van richting veranderd. Zo zijn veel beken
die eerder waren rechtgetrokken, opnieuw in boch
ten gelegd om de afvoer te vertragen. Maar nog altijd
wordt ieder voorjaar ontwaterd om het gewas eerder
te laten groeien en het land sneller geschikt te maken
voor landbouwmachines. Bij watertekorten in de
zomer volgt dan beregening met grond- of opper
vlaktewater. Maar dat wordt lastiger omdat de
waterschappen vooral het gebruik van grondwater
meer en meer beperken. Het hele systeem zou
intelligenter moeten kunnen functioneren, door
het water langer vast te houden.

Montbéliarde koeien
tussen de paarde
bloemen in de weide
op landgoed Bleijendijk
bij Vught. Foto Herma
Winnemuller

Lanen kunnen veel functies hebben. Deze laan
op het landgoed Mariënwaerdt bij Beesd is
beplant met notenbomen en biedt schoonheid,
schaduw en walnoten. Foto Hans Renes
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Wat? Water!

Dat laatste betekent wel een verbouwing van het
hele landschap, waarbij gebieden bovenstrooms
worden ingericht om water te bergen. Het brengt
ook met zich mee dat vooral de beekdalen natter
worden. Maar de extensivering van het landgebruik
die daarbij hoort kunnen we gebruiken om de (bio)
diversiteit in het landschap te vergroten. Een deel
van de historische verschillen tussen droge bouw
landen en natte graslanden zou dan via een omweg
weer terugkomen.
Maar de veranderingen gaan verder. De overheid
streeft naar circulaire landbouw. Aanpassingen in
het waterbeheer, vermindering van het gebruik van
meststoffen en bestrijdingsmiddelen, de behoefte
het landschap weer ‘aan te kleden’ met groene
elementen – het zijn allemaal ontwikkelingen
die vragen om een minder intensief landgebruik.

Dag van het Kasteel 2021
Tweede Pinksterdag • 24 mei 2021

Particulieren en grote terreinbeheerders hebben
de laatste jaren op hun landgoederen grote stappen
gezet. Inmiddels is een deel van hen overgeschakeld
op biologische landbouw of op streekproducten,
met kortere ketens tussen producent en consument.

In 2006 startte Luuk
Schouten als bio
logisch tuinder op
Landgoed Eyckenstein
bij Maartensdijk.
Foto Luuk Schouten,
Tuinderij Eyckenstein

Op deze landelijke dag staan kastelen en buitenplaatsen in de
spotlights. Kom meer te weten over de rol van water op deze plekken.
Lees de verhalen op dagvanhetkasteel.nl/dvhk-digitaal Of maak
een wandeling op locatie met de ‘Spacetime Layers app’. Ga naar
dagvanhetkasteel.nl/waterwandelingen om een wandeling
bij jou in de buurt te zoeken.

We moeten klimaatmaatregelen
zo vormgeven, dat het landschap
een opknapbeurt krijgt

Het platform Soil4U is ontstaan uit bezorgdheid van Nederlandse
landgoedeigenaren. Het platform wil met de bodemverbetering
weer waarde toevoegen aan milieu, natuur en samenleving.
Ondertekenaars van het manifest committeren zich aan concrete
maatregelen: het planten van biodiverse en klimaatbestendige
bomen en hagen en bevorderen van natuurgerichte landbouw
en kwaliteitsrecreatie. Foto soil4u.nl
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KLIMAAT ALS KANS VOOR HET LANDSCHAP
Nederland voert klimaatbeleid en landbouwbeleid,
maar geen landschapsbeleid. Toch zou juist een land
schappelijke aanpak die erfgoed en ontwerp combi
neert mooie resultaten kunnen opleveren. We moe
ten klimaatmaatregelen zo vormgeven, dat het land
schap een opknapbeurt krijgt. Daarvoor zijn genoeg
middelen beschikbaar: in het klimaatbeleid gaat
veel geld om. Interessant is dat een ‘Aanvalsplan
Landschapselementen’ deel uitmaakt van de ‘Bossen
strategie’ – laten we hopen dat het niet blijft bij
militaire taal maar dat er ook wat geld voor het
landschap beschikbaar komt. Het zou buitengewoon
treurig zijn als de aandacht voor boomaanplant uit
sluitend leidt tot het poten van bomen op akkers.
Landgoedeigenaren lopen al eeuwen voorop als het
gaat om zorg voor het landschap. Ook nu kunnen
ze een voortrekkersrol nemen. Dat geldt voor de
aanplant van de bomen, maar ook voor het ontwikke
len van nieuwe vormen van landbouw, die niet alleen
winstgevend en duurzaam zijn maar daarnaast ook
nog eens mooi en veelzijdig landschap opleveren.

SCAN DE QR CODE OM DE eerste
WATERWANDELING alvast te bekijken:

Hans Renes
is historisch geograaf
en emeritus hoogleraar
Erfgoed en Ruimte aan de
Vrije Universiteit Amsterdam

DAG VAN HET KASTEEL IS EEN INITIATIEF VAN DE NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING EN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT
MET STEUN VAN FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE, HET FONDS ONDERSTEUNT INITIATIEVEN DIE MEEDOEN AAN CULTUUR
STIMULEREN, DE BANKGIRO LOTERIJ EN DE OVERIJSSELSE KASTELENSTICHTING.
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Stinzen op Sypesteyn
Ieder voorjaar staan de stinzenplanten weer volop in de belang
stelling. Als bloemtapijten sieren deze planten heel wat kastelen,
landgoederen en buitenplaatsen. Op Sypesteyn maaien we pas
eind mei voor het eerst. Zo krijgen ruim dertig soorten stinzen
planten de kans om de tuinen van het kasteel te sieren. Het feest
begint met de sneeuwklokjes, daarna volgen de krokus, winter
akoniet, sterhyacint, wilde narcis, sneeuwroem en het lenteklokje,
evenals de bosanemoon, de boshyacint, de donkere ooievaars
bek en nog allerlei andere voorjaarsbloeiers.

Henny van der Wilt
is hovenier op Kasteel-Museum
Sypesteyn te Loosdrecht

BUITENWACHT

De kleine
wereld
Het buiten representeert voor de meesten onder ons
een kleine, besloten en gesloten wereld. Een wereld
waarin alles beheersbaar is, bestendig en ook nog
eens onveranderlijk. Die heile Welt. De meesten onder
ons weten ook dat dit een schier onuitroeibare fictie
is. Het beheer van dat leuke buitentje achter dat
gammele hek is allang in de dode hand; de ooit
eerbare havezate krijgt volgende week een nieuwe
bezoekersparkeerplaats waarvoor helaas de moestuin
moet wijken; de vanouds fraaie, zelfs voluptueuze
houtbestanden volgen sedert enige tijd het ‘natuur
regime’ van een nieuw-rijke stichting – en liggen
dientengevolge succesvol te verrotten, geheel naar
de mode der tijd.
Die idylle van rust en bezinning is er ook nooit
geweest – heeft zelfs nooit kúnnen bestaan. De
omloopsnelheid van de bewoners was vanaf de con
ceptie van de landelijke wensdroom die ‘buiten’ heet
altijd al schrikbarend hoog – door volle vier eeuwen
heen. Zie je de zorgvuldig gereinigde Porsche Macan
met een iets te diep remspoor in de kiezel opzettelijk
scheef voor het huis staan, dan weet je dat ook deze
eigenaar binnen vijf jaar weer naar nieuwe dreven is
vertrokken. Maar het was zelden anders. Men doet
er goed aan, als memento mori, eens enkele porties
veilingannonces uit de achttiende en negentiende
eeuw door te nemen. De ene na de andere buiten
plaats wordt er te koop aangebonden. Dan realiseer
je je dat ook dat gebenedijde buitenleven vluchtig
blijkt, zeer vluchtig – panta rhei.
En toch is er sedert enkele decennia fundamenteel
iets veranderd. Ten nadele. Ik heb de toentertijd door
weinigen betreurde dood van het buiten in zijn oude
vorm nog op het nippertje meegemaakt. Het was
juist, op de valreep, in de jaren 1970. Toen had je
wandelend langs de weteringen en in de mineure
heuvellanden, het rijk helemaal alleen. Men verklaar
de je voor gek als je zo tenminste een deel van je tijd
wilde besteden. Het buiten, het kasteel, was een
kwestie van houtje-touwtje, de oude families zaten
er (deels) nog, al was heel wat rond bijvoorbeeld
Zeist-Driebergen overgenomen door vormingscentra
en bijbelstichtingen – bij dat soort instellingen zat
toen het grote geld.
De kleine wereld

Die oude situatie kom je deels nog tegen in België.
Daar niks wandelroutes, niks subsidies, niks open
stelling. Ergens in Wallonië kwam eens, terwijl
ik toch heel netjes niet van de oprijlaan afweek,
de opzichter met het jachtgeweer achter me aan.
Op andere plekken werd je al van ver toegeroepen
dat je niet welkom was, al had je je vraag niet eens
kunnen stellen – ik was kennelijk meteen correct
als fout volk ingeschaald. Elders zag ik overigens
ooit de markiezin de V. het ouwelijke jachtgeweer
kloek aan de schouder zetten omdat men zigeuners
bij het dorp had gesignaleerd. Weer elders kreeg
je een welgemeende maçonnieke handdruk of wer
den interessante vroege Van Laar-edities welwillend
uit de boekerij gehaald. Alles komt goed en alles kan
in België, zolang je maar niet van De Staat bent.
Hoe anders in ons land: kom binnen Vadertje Staat,
leg uw toeschotten hier maar neer.
Die molmige geuren van niet onderhouden planken
vloeren, de drek-aroma’s die somtijds vanuit de
wederom kaduke riolering naderbij kwamen, het
wrakke meubelbestand waarvan de crapaud je
stalen veren in je achterste ramde – dat alles is weg,
opgepoetst, vervangen naar de allerbeste catalogus
smaak en opgeleukt tot een volstrekt acceptabel
beeld van een verdwenen wereld.
Ondertussen zijn de enige vaste bewoners van het
zo om de bestendigheid geadoreerde buiten, de
boktor die wat aanrommelt in het bintwerk, en in
de ritten onder het gazon kuieren nog een mottige
mol of twee. De ware dynastieën, die van generatie
op generatie, en van geslacht op geslacht hun on

Foto’s uit de jaren
zeventig tonen het
buiten nog in zijn
oude vorm, met
voluptueuze hout
bestanden, vervallen
bruggetjes en
eenzame paden.
Coll. Nederlandse
Kastelenstichting,
Amersfoort; Rijks
dienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort; Het
Utrechts Archief

welkome kunstjes hebben vertoond. Alle jeremiaden
over de teloorgang van de oude vastigheid zijn vals
en uiteindelijk drogbeelden.

Wim Meulenkamp
is auteur. In 2020 verscheen zijn
nieuwste boek, The English Folly.
The Edifice Complex, dat hij
schreef met Gwyn Headley
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Onder het vele moois in het Nationaal Archief
in Den Haag bevindt zich het rijke archief van
de jongenskostschool Noorthey. Deze kostschool was tussen 1820-1882 en 1888-1907 ge
huisvest op twee opeenvolgende locaties bij en
in Voorschoten. In het archief zit een mapje met
tien op karton geplakte foto’s uit circa 1895-1897.
Op twee foto’s zien we voetballende leerlingen
en docenten op het speelveld van de school,
bij buitenplaats Groot Stadwijk. Het is een
van de vroegst bekende Nederlandse foto’s
van voetballers in actie.
Uit het pas verschenen proefschrift Vivat! Vivat
Noorthey! blijkt dat het vaak herhaalde standaard
beeld van de introductie in Nederland van de veld
sporten voetbal, cricket en hockey aan een flinke
bijstelling toe is. Met name voetbal werd niet voor
het eerst eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van
de negentiende eeuw in grote steden als Haarlem,
Amsterdam, Rotterdam en Enschede gespeeld,
maar eerder – zeg maar gerust: veel eerder – op de
jongenskostschool Noorthey. Die was gevestigd op
een (voormalige) buitenplaats in Veur ten zuiden van
Voorschoten, aan de Vliet tegenover Leidschendam.

Twee keer per
dag een uur

naar buiten

Voetballende leerlingen en docenten op het speelveld
van jongenskostschool Noorthey, circa 1895-1897.
Dit is een van de vroegst bekende Nederlandse
voetbalactiefoto’s. Coll. Nationaal Archief, Den Haag

Sport en opvoeding op
jongenskostschool Noorthey

Jan Luitzen en
Wim Zonneveld

Twee keer per dag een uur naar buiten
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ONDERWIJS EN ‘UITSPANNING’
Rond 1820 was de jonge, goed opgeleide onder
wijzer-pedagoog Petrus de Raadt op zoek naar
een locatie waar hij zijn eigen onderwijsideeën kon
vormgeven en uitvoeren. Zijn bemiddelde vader
Philippus de Raadt was een rolmodel bij uitstek.
Deze runde vanaf 1808 in Rotterdam een particu
liere kostschool voor plaatselijke elitekinderen, die
hij uitbouwde tot een bloeiende onderwijsgemeen
schap. Zoiets stond Petrus ook voor ogen, en daar
voor deed hij internationaal ideeën en ervaring op.
Hij bezocht onder meer een onderwijsinstituut in
Edmonton (bij Londen), de universiteit van Halle
(bij Leipzig), waar hij in de leer ging bij de theore
tisch pedagoog August Herman Niemeyer, en het
instituut Hofwil (ten noorden van Bern) van Philipp
Emanuel von Fellenberg, een puissant rijke aristo
craat-diplomaat die juist bezig was om zijn landgoed
aan te passen aan zijn ambitieuze pedagogische visie.
Niemeyer leerde de jonge Petrus de Raadt dat
opvoeding hoorde te beginnen bij de educatie van
elitejongens, aangezien zij de maatschappij in hun
latere werkzame en sociale leven zouden gaan beïn
vloeden, inrichten en beheersen. Zowel Niemeyer
als Von Fellenberg hechtten daarbij grote waarde
aan lichamelijke opvoeding: naast theoretische
lessen moest minstens twee keer per dag een uur
van ‘uitspanning’ (‘ontspanning’ zouden wij zeggen)
ingeroosterd staan. Spel en gymnastiek, maar
HET BUITEN
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ook schermen, exerceren, toneel- en muziekvoor
drachten, dansen en het bewerken van volkstuintjes
maakten deel uit van hun opvoedkundige pakketten.
Op mooie dagen in het weekend waren er door
docenten begeleide wandeluitstapjes in de omge
ving. De instituten van Niemeyer en Von Fellenberg
waren daarom gehuisvest in een gebouw met een
gunstige en open ligging, omgeven door natuur en
voorzien van een groot speelterrein. Zoiets zocht
Petrus de Raadt ook. En: dat vond hij.
SCHAKENBOSCH WORDT NOORTHEY
In de middeleeuwen strekte de heerlijkheid
Voorschoten zich uit langs de westelijke oever van
de Vliet, een waterverbinding tussen Delft en Leiden.
Om het waterpeil te regelen werd daarin de Leidsche
Dam aangelegd, waaraan twee dorpen ontstonden:
Leidschendam aan de oostelijke kant en daartegen
over Veur in het zuidelijke puntje van Voorschoten.
Op de grens van Veur en Voorschoten bevond zich
het buiten Schakenbosch, waarvan het huis in 1710
werd verworven door Jacob Noorthey, koopman-re
der, schepen van Rotterdam en bewindhebber van
de VOC. Voor hem was het een tweede optrekje,
want rond dezelfde tijd liet hij aan het Haringvliet
een herenhuis met een opvallende grijsstenen gevel
bouwen. Jacob noemde zijn buitenplaats simpelweg
‘Noorthey’. Eind achttiende eeuw werd Noorthey
beschreven als een prachtige hofstede, met een
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Schermen en sabel vechten op Noorthey
in 1872, met op de achtergrond het landhuis.
Coll. Nationaal Archief, Den Haag

koetshuis en stallen, een tuinmansverblijf met aange
legde tuinen, boomgaarden, vijvers en lanen. Vanaf het
buiten liep er een weg naar de Vliet, waar men in een
theekoepel kon genieten van het uitzicht of wachten
op de trekschuit naar Leiden of Delft.
Het buiten kwam in bezit van de meester-loodgieter
Albertus Mens uit Voorburg, waarna Petrus de Raadt
het op 24 juni 1820 met financiële hulp van zijn
vader overnam.

ENGELSE CULTUUR OP NOORTHEY
Het aanstellen van native speakers als docenten voor
de vreemde talen was bewust onderwijsbeleid van
Petrus de Raadt, een gevolg van zijn internationale
oriëntatie. De docenten brachten niet alleen hun
taal mee, maar ook de daarmee samenhangende
cultuur. De Raadt trok vooral jonge ongehuwde
Engelse docenten aan. Zij vonden een aanstelling
op een Nederlandse kostschool waarschijnlijk een
interessant overzees avontuur. Al vanaf 1824 werden
Engelse docenten op Noorthey aangesteld, maar er
was pas in 1845 voor de eerste keer sprake van een
Engelse veldsport, in dit geval cricket. De Engelse
leraar die het introduceerde, was de in 1822 in
Londen geboren Frederick Martin Cowan, die in
augustus 1840 op Noorthey was gearriveerd. In zijn
jeugd zal hij ongetwijfeld met cricket in aanraking
zijn gekomen.

In hun vrije speeluren
mochten de leerlingen
‘loopen, springen en dartelen’
De Raadt begon er zijn eigen ‘Huis van Opvoeding’,
de term waarmee zijn jongenskostschool zich zou
gaan profileren. Het werd een huis voor de kinderen
uit de hoogste maatschappelijk echelons. Een jaar
geld tussen de 250 tot 500 gulden voor een meerdan-doorsnee Nederlandse kostschool – met
Frans als voertaal – werd in die tijd als pittig-duur
beschouwd, maar Noortheys entreegeld van 1200
gulden was zó torenhoog dat het alleen binnen het
bereik lag van de fine fleur van de Nederlandse elite.

Instituut Noorthey
in Veur. Steendruk
door Petrus Josephus
Lutgens, circa 1855.
Coll. Haags
Gemeentearchief
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VAN GYMNASTIEK NAAR VELDSPORTEN
Op 9 januari 1821 arriveerde de elfjarige Johannes
Henricus Knottenbelt als eerste leerling op
Noorthey. In de loop van dat jaar kwamen er nog
tien bij. Binnen vijf jaar waren het er tweeëndertig,
met daarbij ook het drie jaar jongere broertje van
de eerste leerling: Willem Christiaan Knottenbelt.
Dat was typisch voor De Raadts Noorthey: familie
verwantschap onder de leerlingen en vriendschaps
betrekkingen van ouders werden als bevorderlijk
gezien voor de eenheid die ‘het instituut den aard
van een groot gezin doet aannemen’. Tijdens de
eerste vijfentwintig jaar werd de school bezocht door
vijf broederdrietallen en tweeëntwintig tweetallen,
en onder de zevenentwintig Noorthey-leerlingen van
1855 bevonden zich zeven zonen van oud-leerlingen.
Naast de gebruikelijke inhoudsvakken als natuur
kunde, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en
boekhouden stonden er al vanaf medio 1825 sportie
ve vakken als schermen en dansen op het lesrooster.
In hun vrije speeluren mochten de leerlingen ‘loopen,
springen en dartelen’ op een omheind speelveld van
‘327 vierkante roeden’ groot, dat wil zeggen zo’n
4800 m2. ‘Uwe uitspanningen’, schrijft De Raadt in
1832, ‘beschouw ik als een zoo gewigtig deel uwer
opvoeding, dat ik die niet minder behartig dan uw
onderwijs, en geene gelegenheid laat voorbij gaan
om u dezelve te verschaffen’.
De leerlingen konden hun ‘uitspanning’ naar eigen
keuze invullen, met het bebouwen van tuintjes,
houden van vogels, spelen met een bal, hoepelen,
ezeltje rijden, scheepjes bouwen, steltlopen, kegelen, mastklimmen en gymnastiek op een paar buiten
geplaatste toestellen. ’s Winters maakten ze glij
banen, reden ze op sleetjes en hielden ze sneeuw
fortgevechten. Het maakte De Raadt eigenlijk
niet uit wat ze buiten deden, als het maar ‘gezond
amusement’ was, dat ‘doorstraling’ gaf, de ‘poriën’
opende en de ledematen oefende.
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In 1851 volgde Johannes Hendrik Kramers De Raadt
als directeur op. Hij was in 1842 als achttienjarige
onderwijzer begonnen op Noorthey en mocht zich
inmiddels dus gepokt en gemazeld in het tweeledige
curriculum noemen. De eerste door hem aangestelde
Engelse native speaker-docent was in 1854 Henry
Attwell, die tot 1857 op Noorthey doceerde. Met
hem komen we bij ‘football’ terecht. De Amster
damse jurist en politicus Jérôme Alexander Sillem,
die van 1853 tot 1857 als leerling op Noorthey ver
bleef, schreef in zijn Herinneringen dat dankzij
Attwells sportenthousiasme veel leerlingen ‘warme
vrienden’ werden ‘van de Engelsche open lucht spe
len: zoo zelfs dat ik den oorsprong van alle cricketen voetbalclubs in Nederland meen te kunnen terug
brengen tot Noortheijenaars van mijn tijd’. Dat laat
ste was een tikje overdreven, maar dat de ‘Noort
heijenaars’ na hun kostschooltijd opdoken als oprich
ters en bestuurders van allerlei cricket- en voetbal
verenigingen in het land, is controleerbaar evident.

Als het maar ‘gezond amusement’
was, dat ‘doorstraling’ gaf,
de ‘poriën’ opende en de
ledematen oefende
Cricket en hockey lijken vrijwel continu op Noorthey
te zijn gespeeld. Wat opvalt is dat ook de leraren en
thousiast aan die activiteiten deelnamen, als bewust
onderdeel van het saamhorigheidsstreven van de
school en als onnadrukkelijke manier van toezicht
houden en disciplineren. Maar de entree van voetbal
was óók afhankelijk van toevallige omstandigheden
zoals, praktisch genoeg, een bruikbare bal. In april
1864 kwam de twaalfjarige Jan Cornelis Gülcher
op Noorthey aan. Op 8 oktober 1864 stuurde hij
HET BUITEN
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Afgezien van een enkele sporadische verwijzing in
de jaren na 1864 werd voetbal pas weer op grotere
schaal gespeeld onder leiding van de jonge Engelse
leraar John Joseph Helsdon Rix in 1877-1879. Na een
tragische ‘zelfmoord-onder-de-trein’ in 1881 van de
zestienjarige Friese leerling Gerard Adriaan Fontein
Tuinhout sloot het buiten Noorthey de deuren in
1882. De instroom van leerlingen was door het
tragische incident snel opgedroogd. De eliteouders
hadden hun vertrouwen in de kostschool verloren en
wilden er liever niet meer mee worden geassocieerd.

Baldadig groepje leerlingen van Noorthey, circa 1905.
Coll. Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten

een brief aan zijn vader met daarin de eerste contempo
raine verwijzing naar voetbal op Noorthey:
Nu zal ik U eens vertellen wat er op maandag
geschied is. Toen in het begin van het eerste speel
uur kwam de Engelsche meester [William Sadler]
naar mij toe en zeide: ‘We play foot-ball today.’ Ik
vond dit heel aardig daar het cricket mij niet meer
beviel. Dit spel is heel goed als het koud is, daar
men een groote gommelestieke bal, die met leder
omwonden is en bijna 3 palm middenlijn [ongeveer
30 centimeter] heeft, moet voortschoppen.

Leerlingen van Noorthey op Groot Stadwijk met hun jachtgeweren,
circa 1905. Coll. Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten

Maar de entree van voetbal was
óók afhankelijk van toevallige
omstandigheden zoals, praktisch
genoeg, een bruikbare bal

GROOT STADWIJK ALS DOORSTART
In 1888 werd Noorthey heropend, onder leiding
van een nieuwe directeur, de pedagoog Adam
Hendrik Raabe, en op een nieuwe locatie: de
buitenplaats Groot Stadwijk aan de Leidseweg
in Voorschoten, een stuk noordelijker aan de Vliet.
Deze buitenplaats had Petrus de Raadt al in 1841
aangekocht. Hij was zelf in de villa Klein Stadwijk
aan de overzijde van de straatweg gaan wonen.
Bij zijn terugtreden in 1851 uit de kostschool richtte
hij het Genootschap Noorthey op. Na zijn kinder
loos overlijden elf jaar later viel de buitenplaats
aan het Genootschap toe.
Op de nieuwe plek waren uitstekende sportfaciliteiten aanwezig, zoals een door de leerlingen
aangelegde vélocipèdebaan, een tennisveld, een

Gezicht op het landhuis Groot Stadwijk aan de Vliet
in Voorschoten. Coll. Erfgoed Leiden en Omstreken

Twee keer per dag een uur naar buiten

Het Noorthey-voetbalelftal van de lichting 1904-1905 poseert
op 25 februari 1905 voor een groepsfoto. Staand van links naar
rechts: William Hamilton Martin, Maximiliaan Gustaaf Adolf
van Stockum, Johannes Wilhelmus Lely, Charles Edward Pryer
(docent Engels), Willem Hubert Paul van Rijck, Henri Bernard
François Jacob de Roo en jonkheer Paulus Andries van Eijs.
Zittend: Lodewijk Carel Lely, Johannes Addink, jonkheer Willem
Johan Hendrik Hora Siccema, Ursul Philip Lely en Willem
Anne Assuerus Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye.
Coll. Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten
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zwemplaats en een fraai voetbalterrein bij
Klein Stadwijk. Dit moet het veld zijn waarop
de Noorthey-spelers in de jaren negentig het
potje voetbal speelden dat de in dit artikel afge
beelde actiefoto opleverde. Voetbal was inmiddels
zodanig aan het inburgeren, dat het overal in het
land in clubverband werd beoefend. Dat leidde
in 1889 tot de oprichting van een nationale voet
balbond, een competitie en daarmee standaardisering van de regels. Op 4 oktober 1889 werd
de multidisciplinaire Sportclub Noorthey opgericht met een voetbaltak die speelde in het
zwart en geel van de gemeente Voorschoten.
De kostschoolvereniging meldde zich aan bij
de nationale voetbalbond, maar speelde alleen
regionale wedstrijden.
HET BUITEN
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Groepsfoto van leerlingen en sportende docenten na een partijtje
voetbal op 8 april 1894 op de grote weide bij kostschool Noorthey.
Onder de leerlingen een aantal adellijke jongelui: jonkheer Johan
Willem van Vredenburch, jonkheer Guillaume Louis Schuurbeque
Boeye, Maurits Johan Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten
en de jonkheren Onco Quirijn Jacob Johan, Gustaaf Willem Hendrik
en Quirijn Johan van Swinderen. Coll. Nationaal Archief, Den Haag

De classicus Johannes Wilhelmus Lely was vanaf
1893 de directeur, maar hij kreeg na de eeuwwisse
ling te kampen met een sterk teruglopend aantal
leerlingen. In 1907 werd het instituut definitief op
geheven. Van 1908 tot 1975 was in Groot Stadwijk
het kindertehuis Nieuw Voordorp gevestigd en in
1982 volgde afbraak van de gebouwen, die plaats
maakten voor een wooncomplex. Ook op de plek
van het oorspronkelijke Noorthey in Leidschendam
wordt woningbouw ontwikkeld. Er bestaan verge
vorderde plannen om op het aanpalende Sportpark De Kastelenring een plaquette te onthullen
om Noorthey te gedenken: de plek waar voor het
eerst in Nederland een voetbal rolde.
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STOFFEN WANDBESPANNING VOLGENS AUTHENTIEKE WERKWIJZE AANGEBRACHT IN KASTEEL GAASBEEK
BRIEVEN VANUIT NOORTHEY
EN SCHREUDERS 1845-1907
Sporthistorici Jan Luitzen en Wim Zonneveld schrijven een
naslagwerk over de introductie en verspreiding van de Engelse
sporten cricket, voetbal en hockey in Nederland in de negentiende
eeuw, met speciale aandacht voor de pioniersrol die elitekost
schooljongens daarbij speelden. Mocht u nog privécorrespon
dentie, foto’s of dagboeken hebben van voorvaderen of andere
familieleden die tussen 1845-1907 op de privékostschool Noorthey
of op vergelijkbare instituten als Schreuders (Noordwijk), Landolt
(Vianen) of Söhngen (Oirschot) zaten, zou u dan met de auteurs
contact willen opnemen via janluitzen@gmail.com? Uiteraard
gaan wij prudent met het materiaal om en zal niets zonder uitdruk
kelijke toestemming gebruikt worden.

Wim Zonneveld

Jan Luitzen

was tot 2014 werkzaam als
hoogleraar Linguïstiek, in
het bijzonder de fonologie
en de Engelse taalkunde,
aan de Universiteit Utrecht.
Sindsdien richt hij zich in
lezingen en publicaties op
sportgeschiedenis, vooral
die van de negentiende eeuw

is taalkundige en promoveerde
in 2020 als sporthistoricus
op het proefschrift Vivat!
Vivat Noorthey! Hij werkt als
docent bij de opleiding Sport,
management & Ondernemen
(Hogeschool van Amsterdam)
en schreef romans, sportboeken en biografieën
HET BUITEN
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Op reis met het
echtpaar Scheltema
in de zomer van 1799

DEEL

Op de blanke
top der duinen

Het Roode Klif te Scharl.
Aquarel door Eelke
Jelles Eelkema, circa
1820-1830. Coll. Fries
Museum, Leeuwarden

Jan Holwerda
en Yme Kuiper

In Het Buiten volgen we het echtpaar Taco Scheltema
en Jacomina van Nijmegen op hun zes weken durende
plezierreis door de Bataafse Republiek. In deze laatste
aflevering van de reeks bezoeken de twee onder meer
de vermaarde buitenplaatsen van het Kennemerland.

Op reis met het echtpaar Scheltema in de zomer van 1799
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Het is zaterdag 6 juli 1799, vroeg in de ochtend. Het
echtpaar Scheltema zit met hun jonge reisgezellen
aan een ‘aangenaam ontbijt’ in de gelagkamer van
herberg De Wildeman te Lemmer. Door het grote
raam zien ze de zon rijzen, op de kalme zee zeilen in
de verte enkele schepen. Om kwart over vijf stappen
ze in hun huurrijtuig: op naar Gaasterland, met als
einddoel die dag Harlingen.
De rit naar het Rijsterbos was fraai. ‘Wy verbeelden
ons weder in Gelderland te zijn.’ Daar aangekomen
bekeek het gezelschap het buiten van grietman
(plattelandsburgemeester) Lamoraal Rengers. Omdat
de tuinaanleg nog ‘van de oude smaak’ was, besteed
de de schrijfster er verder geen woorden aan.
DE ROEM DER FRIEZEN
Voordat Stavoren in zicht komt moet het rijtuig over
een ‘hooge berg’ zien te komen, het Roode Klif. Sinds
1951 bevindt zich hier een monument (met de tekst
‘Leaver dea as slaef’) dat verhaalt van de overwinning
van de Friezen op het Hollandse leger van graaf
Willem IV in de Slag bij Warns. De graaf raakte
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dodelijk gewond en zijn stoffelijk overschot werd
naar een klooster bij Bolsward getransporteerd.
Eens zetelden de Friese koningen in het bloeiende
Stavoren, aldus Jacomina. Zelfs de befaamde sage
van het Vrouwtje van Stavoren wordt verhaald. Haar
hoogmoedige optreden deed een zandplaat voor
de haven ontstaan, die ervoor zorgde dat de stad in
armoede verzonk. Voortdurend trakteerde Taco zijn
echtgenote en leergierige neef en nicht op verhalen
en legendes uit de roemruchte geschiedenis van
de Friezen. Jacomina schreef ze op, maar we gaan
ze hier niet herhalen.
Met zijn gewestelijke trots was Scheltema een kind
van zijn tijd. Andere geleerde Harlingers waren hem
voorgegaan; zij behoorden tot de doopsgezinde
(hogere) burgerij, met sympathie voor de patriotten.
Welbewust had Taco zijn Jacomina langs zo veel mo
gelijk Friese (elf)steden gereden om haar vertrouwd
te maken met de geografie en geschiedenis van zijn
geboortegewest.
Na Stavoren arriveren ze in Molkwerum, een won
derlijk dorp op zeven eilandjes. Het dorp kent een
eigen taal en kleding. De straatjes zijn zo nauw
dat je er met een rijtuig nauwelijks doorheen kunt.
Vervolgens rijdt het gezelschap door Koudum en
in het stadje Workum wordt in de middag gegeten
– een ‘zindelyk’ plaatsje, maar het heeft niks bijzon
ders, vindt Jacomina.
Nee, dan heeft Bolsward meer te bieden, onder meer
een fraai stadhuis en een grote kerk met een heel
mooi interieur. Een aangename verrassing is het
gasthuis, met allegorieën van de schilder Christoffel
Franck. Via Witmarsum (waar ooit Menno Simons
predikte), Arum en Kimswerd (het dorp van de
Friese vrijheidsstrijder Grote Pier) komt eindelijk,
om tien uur ’s avonds, Harlingen in zicht. Huize
Rodenhuis dient opnieuw als gastadres. Vier dagen
is er door Friesland gereisd en ieder was ‘ten uytter
sten voldaan over het toertje’.
Nog een week verbleven Taco en Jacomina in
Harlingen. Hij vertelde haar honderduit over de
geschiedenis van Harlingen en zij noteerde dat
allemaal. Op dinsdag 9 juli stapten ze om acht uur
’s morgens op de trekschuit naar Franeker. Het
regende en het bezoek aan de Hortus Medicus viel
eigenlijk in het water. Dan maar naar het planetarium
van wolkammer Eise Eisinga. Na een ‘deftig middag
maal’ in geleerd gezelschap bij doctor Nieuwbuur
(hun gastheer die dag) werden in de Academie de
portretten van de hoogleraren en de bibliotheek
bekeken. De meeste aandacht ging uit naar wat Anna
Maria van Schurman de universiteit aan boeken,
prenten, portretjes en borduurwerkjes had nagelaten.
Ook haar eigen portret hing hier. Jacomina was onder
de indruk gekomen van deze geleerde vrouw. Om
zeven uur meldde ons duo zich voor de trekschuit
naar Harlingen. Jacomina vulde daarna haar reis
verslag aan met wetenswaardigheden uit de vroege
geschiedenis van Franeker die ze ontleende aan
drie kronieken.
HET BUITEN
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Op maandag 15 juli staat in de vroege ochtend de
huurfregon klaar voor de rit naar de volgende
pleisterplaats: Beverwijk. Het plan is om in
Kennemerland buitens met nieuw aangelegde tuinen
te bezichtigen. In ’t Zand wordt van rijtuig verwis
seld. Even dreigt er een kink in de kabel te komen,
omdat twee officieren uit het Bataafse leger dit
rijtuig opeisen. Scheltema weet ze af te troeven.
In Alkmaar houden ze een korte stop voor het eten
van een boterham. Onderweg hebben ze enkele bui
tens zien liggen, maar ze stoppen niet omdat ze ach
ter op schema liggen. Om half vier is het vertrek naar
Heiloo. Daarna gaat het langs ‘een aller schoonste
weg, ryk van geboomte, welke hier en daar verwis
seld wierd door een gezigt, van wey en zaaylanden’.
Via Limme, Uitgeest en Heemskerk komt het echt
paar om zes uur in Beverwijk aan; onderweg zijn nog
verscheidene ‘schoone buitens’ gepasseerd.
Hier meldt het duo zich bij het Herenlogement
Muller. Taco is bekend met de eigenaar, die zijn gas
ten graag vermaakt met het declameren van zelf ge
brouwen verzen. Aan Jacomina is dat niet besteed en
ze typeert de man als een verwaande kwast. Voor de
volgende dag staat een bezoek aan de Kruidberg bij
Santpoort, het voormalige ‘Princebosch’ en jachtge
bied van stadhouder Willem III, op het programma.
Het landgoed ligt op een uur afstand van Beverwijk.

DONDER EN BLIKSEM OP TEXEL
Het viel de familie en kennissen in Harlingen zwaar
afscheid te nemen van Taco en Jacomina, maar vrij
dag 12 juli was het zover: ze scheepten zich die mor
gen om vier uur in om met het schip van kapitein
De Baer naar Texel te varen. Vanaf het havenhoofd
werd het duo uitgewuifd. De wind was niet gunstig
en de golfslag hoog; Jacomina werd prompt zeeziek.
Laat in de middag zagen ze de Hollandse vloot op
de rede van Texel liggen; de zee was inmiddels
gekalmeerd. Om zeven uur zetten ze voet aan wal
en ze kregen logies in herberg Het Moriaanshoofd
in het dorp Oude Schild.
De volgende dag huurden ze een boerenwagen
om het eiland te verkennen. Het weer was slecht.
Na een klim bij De Koog op het duin reden ze door
naar Den Burg. Jacomina wijst in haar dagboek op
de oude geschiedenis van dit dorp. In het begin van
de achttiende eeuw waren hier Romeinse munten
gevonden. De volgende halte was bij een boer die
een grafheuvel op zijn land had ontdekt waaruit hij
allerlei objecten had gehaald. Na lang aandringen
kwam hij met zijn schatten op de proppen. Ze vielen
erg tegen: wat beenderen, een stuk ketting, een
oude metalen lepel en overblijfselen van een urn.
Na het passeren van het dorp Oostereind besloot
het echtpaar vanwege het barre weer terug te keren
naar Oude Schild. Inmiddels donderde en bliksemde
het. Scheltema vond het beter te schuilen bij een
herberg onderweg. Toen die eenmaal bereikt was
in Nieuwe Schild, bleek daar iemand op sterven
te liggen en klopte men dus maar aan bij een van
de buren. Hier mocht het gezelschap een kop
thee drinken.
Op reis met het echtpaar Scheltema in de zomer van 1799

DE FOLLIES VAN VELSERBEEK
Eerst bekijkt het echtpaar nog bij Velsen het land
goed Velserbeek van de Amsterdamse bankier Johann
Goll van Frankenstein. Jacomina geeft een uitvoerige
beschrijving van wat daar zoal te zien is. We kunnen
deze vergelijken met de aquarellen die Hermannus
Numan in de zomer van 1793 van de nieuwe aanleg in
landschapsstijl maakte. Goll gold in zijn eigen tijd als
een vermaard verzamelaar van schilderijen en teke
ningen, en Scheltema wist dat natuurlijk. Er is een
gerede kans dat hij ook Numans aquarellen kende,
die deze had opgenomen in zijn in 1797 verschenen
Vierentwintig printtekeningen met couleuren, verbeeldende Hollandsche buitenplaatzen.
De aquarellen van Numan verbeelden wat Jacomina
beschrijft. Bijvoorbeeld wanneer ze het heeft over
‘een eylandje waar men naar toe vaart door middel
van een pontje, op het zelve staat een Hermitage’
(kluizenaarshut). En over een ruïne en een toren.
Beide zijn follies, want ze zijn van ‘vlak hout’ dat
‘zeer konstig beschildert’ is. Ook het interieur van
de hermitage heeft ze nauwgezet vastgelegd: ‘In de
zelve zit een Hermiet met een boek inde hand, ter
wyl over de deur, een outaar [altaar] staat met een
Christus beeld en eenige boeken […] Aan de andere
zyde staat een doodkist [en] nevens de Hermiet hangt
een doodshoofd en beenderen, met een spreuk onder

De hermitage en het
eilandje op het landgoed
Velserbeek te Velsen.
Aquarel door Hermannus
Numan, 1793. Coll.
Noord-Hollands Archief,
Haarlem

De wind was niet gunstig
en de golfslag hoog;
Jacomina werd prompt zeeziek
De volgende dag, zondag 14 juli, maakte het
echtpaar vanuit Den Hoorn de overtocht naar
Den Helder. Al om zes uur stond de ingehuurde
schipper voor hun bed, tot groot ongenoegen van
de Scheltema’s. Na veel vijven en zessen kon pas
’s middags om drie uur van wal worden gestoken.
Onderhand was de ruzie met de schipper bijgelegd.
Jacomina verbaasde zich erover dat net als de zee
ook mensen plotseling weer konden bedaren. De
bezichtiging van de twee buitentjes op het eiland
was er door het slechte weer bij ingeschoten.

De haven van het dorp
Oude Schild op Texel.
Prent van Theodorus
de Roode naar een
tekening van Pieter Jan
van Cuyck, 1789-1800.
Coll. Rijksmuseum,
Amsterdam

NAAR KENNEMERLAND
De overtocht vergoedde veel omdat vlak langs de
Hollands-Bataafse vloot werd gevaren. Elk moment
kon de vijandige Engelse vloot voor Texel opduiken.
Na in de haven van Den Helder van boord te zijn
gegaan, bezichtigde het echtpaar deze marinebasis.
Nog op zee waren ze twee batterijen gepasseerd en
hadden ze gezien dat deze in vol militair bedrijf wa
ren. ‘Alles zag er vry oorlogzugtig uyt.’ In Den Helder
namen ze hun intrek in het Wapen van Haarlem.
‘We hadden een uytgestrekt gezigt in de Noordzee,
het welk nog schoonder wierd door dien wy de zon
met een purpre gloed in dezelve zagen ondergaan.’
HET BUITEN
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dezelve.’ Deze beschrijvingen van het in- en exterieur
van de hermitage passen ook naadloos bij twee pla
ten uit Gijsbert van Laars Magazijn van tuin-sieraaden.
Dit voorbeeldenboek voor tuinaanleg verscheen tus
sen 1802 en 1809 in 24 afleveringen en telt 190 platen
met afbeeldingen van allerhande tuingebouwen,
beelden, bruggen en andere ‘tuinversierselen’. Ook
bevat het plattegronden en ontwerpen van tuinen
én twee platen met de hermitage van Velserbeek.
Jacomina was onder de indruk van Velserbeek, want
ze noteert: ‘De plaats is fraay en er zijn op dezelve
schoone partijen.’ Later heeft ze het nog over
‘schoone allées’ en dat op het landgoed ‘een schoon
huis’ scheen te staan. Kennelijk hebben ze niet dicht
bij het buitenhuis zelf gewandeld. De weg daarna
richting Kruidberg vindt Jacomina ‘aller schoonst’.
Ze rijden met de fergon als in een bos, terwijl aan
hun rechterhand de met bomen beplante duinen
liggen. Het doet Jacomina denken aan ‘het berg
achtige van Gelderland’.

De volgende dag, woensdag 17 juli, zijn Taco
en Jacomina vroeg op pad gegaan, mede om de
verwachte drukte te ontvluchten. Op weg naar
Bloemendaal passeren ze de ruïne van Brederode
en kort daarna een hoog duin, de Blauwe Trappen.
Ze klimmen naar boven en hebben vandaar uitzicht
over de Noordzee, met aan de andere kant een blik
op Amsterdam, Haarlem en de Zaankant. Aan de
voet van het duin ligt een vijver. Vanaf hier gezien,
schrijft Jacomina, heeft de omgeving veel weg van
‘een Zwitsers gezigt’.
Daarna wordt de wandeling vervolgd naar

VARIATIES VAN GEZICHTEN
De aankomst bij de Kruidberg is anders dan gedacht.
Ze rekenen op stilte, ver verwijderd van het stedelijk
gewoel. Wat ze krijgen is het tegendeel. Met grote
moeite lukt het om in het voormalige jachthuis van
de prins van Oranje logement te krijgen. Het gebouw
heeft ‘een zeer eenvoudig aanzien, en er is weinig
Prinselyks in te vinden’. Rondom liggen lanen waarin
gewandeld kan worden, een slingerbosje en een
moestuin. Door de aanwezigheid van vele gasten en
rustende wandelaars duurt het geruime tijd voordat
het stel de bestelde thee krijgt. Daarna gaan de twee
even de omgeving verkennen en valt het besluit de
volgende dag pas een grote wandeling te maken.
Het is hoog tijd voor het avondmaal.

Bloemendaal – ‘die alleraangenaamst was zoo door
deszelfs lommereikheyd als variatie van gezigten’.
Hier aangekomen is het tijd voor een pauze.
Vervolgens komen ze weldra uit bij de buitenplaats
Wildhoef van de doopsgezinde zakenman Willem
Philips Kops. Ook hij is een kunstverzamelaar en
hij bezit een stadsgezicht van een dan nauwelijks
bekende schilder: het thans wereldberoemde
‘Gezicht op Delft’ van Johannes Vermeer. Wat
Jacomina dadelijk opvalt is de theekoepel aan de
rijweg (‘zeer pragtig’). Over ‘de plaats’ zelf merkt
ze op dat deze ‘zeer aanziennelyk’ lijkt te zijn.
Na nog vele buitens te zijn gepasseerd, arriveren
onze wandelaars bij de uitspanning De Zandpoort.
Gelukkig kunnen ze hier een maaltijd krijgen en wat
uitrusten. Bovendien genieten ze van het gezicht
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Het doet Jacomina denken
aan ‘het bergachtige
van Gelderland’

Het duinlandschap bij
de Blauwe Trappen bij
Bloemendaal. Aquarel
door Pieter Barbiers,
1813. Coll. NoordHollands Archief,
Haarlem

De koepel van Kops op
buitenplaats Wildhoef
bij Bloemendaal. Aquarel
door Jan Evert Grave,
circa 1790. Coll. NoordHollands Archief,
Haarlem

De Zwitserse brug
en Gothische burcht
op het landgoed
Velserbeek. Aquarel
door Hermannus
Numan, 1798. Coll.
Noord-Hollands
Archief, Haarlem

over de landerijen en ontdekken in de verte
Spaarndam en heel in de verte Amsterdam. Daarna
is het tijd om terug te wandelen naar de Kruidberg,
nu langs een andere weg die gedeeltelijk langs de
duinen gaat. Opnieuw beklimmen zij onderweg een
duin; hierop staat een bij een naburige buitenplaats
behorende toren, maar die is helaas gesloten. Toch
genieten ze volop van het enorme uitzicht bij dit
veel later afgebroken Torentje Blaauw op de buiten
Op reis met het echtpaar Scheltema in de zomer van 1799
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plaats Westerveld. Bij aankomst in het logement
bij de Kruidberg is er een verrassing. Oom en tante
Landmeter – hij is de broer van Jacomina’s moeder –
en nicht Mietje Hasselaar blijken hier ook te logeren.
De Scheltema’s voelen zich dodelijk vermoeid, maar
toch brengen ze gezamenlijk een levendige avond
door. Met de Landmeters spreken ze af de volgende
dag, donderdag 18 juli, naar de Haarlemmerhout
te gaan.
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Na het bezoek aan Meer en Berg reisde het echtpaar met de fregon naar Rotterdam. Via Hillegom,
Sassenheim en Lisse kwamen de Scheltema’s rond
het middaguur aan bij het huis van Jacomina’s neef
Dionys, student te Leiden. De ontvangst was harte
lijk. Na een goede maaltijd stapten ze om half vier
met de neef en twee medestudenten in het rijtuig om
ze in Voorschoten bij de ouders van een van hen af te
zetten. In haast dronken ze hier een kop thee en over
Voorburg en Delft reden ze om half negen Rotterdam
binnen. Daar troffen ze in hun eigen huis Taco’s broer
en echtgenote aan – iedereen blij en opgelucht om
elkaar in welstand weer te ontmoeten. Het was im
mers ook oorlog. Ruim een maand later landden
Engelse en Russische troepen in de Hollandse duinen
bij Callantsoog om daar begin oktober bij Castricum
te worden verslagen door het Frans-Bataafse leger.

Elswout bij Overveen,
1796. Eerste nummer
uit een serie van vier
ingekleurde gezichten
op de buitenplaats,
vervaardigd door Egbert
van Drielst, Jacob Cats
en Hendrik Schwegman.
Coll. Noord-Hollands
Archief, Haarlem

Met fregons toerden de Scheltema’s en Landmeters
gescheiden vanaf negen uur richting Haarlem, via
Bloemendaal en Overveen, ‘een zeer aangenaam
gelegen dorp’. Langs de Brouwerskom, waaruit
Amsterdamse brouwers hun duinwater kregen,
voerde het rijtuig van de Scheltema’s ze naar het op
dat moment verhuurde buiten Elswout van eigenaar
Jacob Boreel. ‘Het is een schoone plaats, en zeer
Royaal aan gelegt, zy is van een groote uytgestrekt
heyd, en er is weynig konst op dezelve te vinden,
alles is er Natuur’. De wandelingen op het landgoed
waren ruim opgezet, in het midden ervan bevond
zich een stuk weiland en het mooie huis zelf stond
op een hoogte. Vanaf Elswout ging het naar de
Haarlemmerhout, waar de Scheltema’s om twaalf
uur aankwamen. Oom en tante waren daar al. Net
als hen nam ons duo zijn intrek in het Wapen van
Amsterdam. Het weer was slecht, dus waagde men
zich die middag maar even buiten.
De volgende morgen waren de Landmeters om zes
uur vertrokken. Weldra dook opnieuw een oude be
kende van Scheltema op: vriend Jacob Ochhuisen
met zijn gezin. ’s Middags was het weer raak: de
heer en mevrouw Hoekwater uit Schiedam, ‘zoo
dat wy op den duur door vrienden omringd waren’.
Die middag was er een uitvoerige bezichtiging van
het stadhuis van Haarlem. Hier viel te genieten
van werk van Salomon de Bray en Cornelis van
Heemskerk. Ten slotte volgde nog een wandeling
naar Heemstede. De buitens alhier bleven onver
meld in de reisaantekeningen. Wel memoreerde
Jacomina de genoeglijke avonduren met genoemde
kennissen. Enige sociabiliteit had ze kennelijk gemist
tijdens de zes wekenlange toer met haar man.
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HUNKERINGEN VAN EEN ECHTPAAR
Wat valt het meest op in dit reisverslag? Ten eerste
de gelaagdheid ervan. Hier is niet alleen een vrouw
uitgebreid aan het woord, maar vanuit de achtergrond
ook haar echtgenoot. Hij is schilder en zij komt uit
een schildersfamilie. Beiden representeren de ver
lichte burger met een romantische inslag. Of is de
aanduiding romantici uit een verlicht milieu beter?
Vervolgens springt hun kijk op het landschap in het
oog. Ze zijn bij hun wandelingen in de ban van het
reliëf gekomen. Voor de buitenhuizen zelf hebben
ze opvallend weinig oog, hoeveel meer voor tuin en
park. Het stuwwallandschap van de Veluwezoom én
de duinen in Kennemerland – wandelen in dit soort
natuur spreekt hun gemoed aan. Ze hunkeren naar
uit- en vergezichten. Het is alsof de Gelderse edelman
en de Hollandse koopman elkaar hier treffen: in de
nieuwe ‘natuurlijke’ tuinkunst van de landschapsstijl.
Na hun verblijf in Rotterdam vestigden de Scheltema’s
zich niet voor niets definitief in Velp. Dit dorp en zijn
naaste heuvelachtige omgeving waren in trek geko
men bij hen die zich een fraai buitenleven konden
permitteren. Dat zou gedurende de hele negentiende
eeuw zo blijven.

Twee afbeeldingen van
Taco’s hand zijn nu nog in het
Weimar van Goethe te vinden
SENTIMENTEEL BIJ MANESCHIJN
Op hun allerlaatste reisdag bezoekt het echtpaar Meer
en Berg bij Heemstede, het buiten van Jacob Abraham
van Lennep. De oorspronkelijke formele tuinaanleg
van Daniel Marot was in 1794 in landschapsstijl her
schapen door J.D. Zocher sr. (waarbij enkele onder
delen van Marots ontwerp gehandhaafd bleven).
Er was een vijver gekomen, met op de oever een urn
op een pedestal onder een groepje bomen. Menigeen
herkent daarin een navolging van het beroemde graf
van Rousseau op Ermenonville. Taco en Jacomina
zien dat anders: ‘Een aardig partydje, het verbeeld
een graftombe voor Werther.’ Op de urn staat – uit het
Frans vertaald – de tekst: ‘Wie wou geen traane stor
ten by zulk een verlies.’ Woorden van ‘de abt de Liel’
alias Jacques Delille, wiens in 1782 verschenen boek
Les jardins geldt als een inspiratiebron voor de ver
spreiding van de landschapsstijl. Met ‘Werther’ refe
reert Jacomina aan Die Leiden des jungen Werthers,
Goethes beroemde roman uit 1774 over een jongeman
die verliefd werd op de al verloofde Lotte en geen
andere oplossing zag dan zelfmoord.
Lotte aan het graf van Werther is op veel kunstwerken
afgebeeld. Twee afbeeldingen van Taco’s hand zijn nu
nog in het Weimar van Goethe te vinden. We zien op
de ene een man en op de ander een vrouw, treurend
aan Werthers graf. Jacomina toont zich ontroerd door
wat ze op Meer en Berg ziet. ‘Dit alles maakt deze
party aardig, en by de maaneschyn regt sentimenteel.’

Het op Keukenduin
bij Heemstede gelegen
graf van Rousseau (of
toch dat van Werther?).
Kopergravure door
Franciscus Andreas
Milatz, 1804. Coll.
Noord-Hollands
Archief, Haarlem
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Een vrouw en een
man bij het graf van
Werther. Tekeningen
door Taco Scheltema.
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Klassik und Kunst
sammlungen, Weimar

Het Rijsterbos (Rijs) is openbaar toegankelijk;
loop tijdens een wandeling vooral ook even door
tot de voormalige Zuiderzeekust. Op Texel is het
bosje de Hoge Berg met de recent gerestaureerde
top Zeven Pannenkoeken te vinden. De hermitage
van Velserbeek (Velzen-Zuid) is nog steeds te
aanschouwen, net als de zeer fraaie koepel van
Wildhoef (Bloemendaal). Kruidberg, nu Duin &
Kruidberg (Santpoort-Noord) herbergt een hotelrestaurant, maar het park is vrij toegankelijk. Zuidelijk daarvan bevindt zich de Ruïne van Brederode,
die na betaling van entree te bezoeken is. Elswout
(Heemstede) en Meer en Berg als onderdeel van
Groenendaal (Heemstede) zijn vrij toegankelijk.

Jan Holwerda
is tuinhistoricus en eigenaar
van bureau Groen Verleden

Yme Kuiper
is emeritus hoogleraar bijzondere
leerstoel Historische buitenplaatsen
en landgoederen en bijzondere
leerstoel Historische antropologie
en antropologie van religie,
Rijksuniversiteit Groningen
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Het beeld van weduwen vroeger beperkt zich meestal
tot dat van arme vrouwen, die met een flink aantal
bloedjes van kinderen na de dood van hun echtgenoot
en kostwinner berooid achterbleven. Het leven had
niet veel meer voor hen in petto dan een bestaan dat
zich het beste in de woorden van Thomas Malthus
laat vangen: nasty, brutish, and frequently short. Maar
de weduwstaat betekende óók juridische autonomie
– getrouwde vrouwen waren voor de wet ‘handelings
onbekwaam’, wat tot ver in de twintigste eeuw zo
gebleven is.
Het huwelijk vormde in veel opzichten een economi
sche eenheid van man en vrouw. Dat gold meestal niet
voor vrouwen uit de elite. Die beschikten vaak over
een eigen vermogen en financiële zekerheid. Daarmee
hadden ze de vrijheid om het leven naar eigen wens
in te richten. Maar sociale conventies beperkten
deze vrijheid. Al sinds de middeleeuwen wenste de
samenleving (lees: de mannen) dat weduwen een
teruggetrokken en vroom leven zouden leiden, of dat
ze zo snel mogelijk zouden hertrouwen. Vondels regels
‘Waer vont men oit een weeuw, zoo stil en droef van
harte’ geven dat ideaal uitstekend weer. Het angst
beeld was de ‘lustige Witwe’, de losgeslagen weduwe
die aan het feesten ging. Dat soort uitspattingen
diende voorbehouden te blijven aan de heren.

Margaretha de Jongh werd
rond 1800 geportretteerd door
een onbekende kunstenaar.
Foto Arjan Bronkhorst;
coll. Vereniging Hendrick
de Keyser, Amsterdam

Liever
buiten
dan in de stad

Het angstbeeld van de ‘wilde vrouwen’ is niet helemaal
uit de lucht gegrepen. Vaak bestond er een enorm leef
tijdsverschil tussen huwelijkspartners. Verlost van haar
bejaarde en mogelijk ook fysiek beperkte man, bood het
weduwschap jongere vrouwen onverwachte perspectie
ven. Dat gaf ook wel aanleiding voor grappen, vooral
over de seksuele vrijheid die ze zich zouden toe-eigenen.

Het angstbeeld van de
‘wilde vrouwen’ is niet helemaal
uit de lucht gegrepen
Bovendien oefende het eigen vermogen grote aantrek
kingskracht uit op potentiële echtgenoten. Hierdoor
waren welgestelde weduwen niet gedwongen zich
overhaast in de armen te werpen van een volgende
echtgenoot die haar nieuwe beperkingen zou opleggen
of haar kapitaal verbrassen. Een deel van de weduwen
was waarschijnlijk zeer gelukkig met de mogelijkheid
tot zelfbeschikking die hun nieuwe staat met zich
meebracht. Het patriarchaat zal niet iedereen hebben
aangesproken.

Een weduwe met haar vier
kinderen bij een doodskist,
getekend door Aert
Schouman, 1782. Coll.
Rijksmuseum, Amsterdam

Buitenplaatsen als weduwendomein
Fred Vogelzang
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In 1828 liet Margaretha de Jongh in Driebergen huis
Petrusberg bouwen. De naam van het huis was een
eerbetoon aan haar overleden man Petrus van Oosthuyse. Zelf vertoefde de weduwe elke zomer op het
nabijgelegen Sparrendaal. Margaretha de Jongh
blijkt geen uitzondering: veel welgestelde weduwen
prefereerden vroeger het wonen op hun buitenplaats
boven dat in de stad.
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de buitenhuizen Petrusberg, Blijoord, Bloemenoord
en Kraaijbeek. De buitenplaats Sparrendaal was het
middelpunt van Margaretha’s bestaan.
Wat Sparrendaal voor Margaretha de Jongh was,
betekende het Huis te Manpad voor Deborah Elias.
Deborah was een telg uit een Amsterdams regenten
geslacht. Na de dood van haar man in 1738 en van
haar enige zoon zocht ze troost en ontspanning op
haar buitenplaats Het Huis te Manpad bij Heemstede.
Daar ontving ze veel gasten, wandelde ze door de
tuin en bemoeide ze zich met het ontwerp en de
aanleg van het landschapspark. Ze maakte rijtochten
en voerde diepgaande gesprekken met langskomen
de dominees.
Dat gebeurde zo regelmatig dat er een speciaal
logeerkamertje voor bezoekende predikanten werd
ingericht, met de bijnaam ‘het profeten kamertjen’.
Leden uit die beroepsgroep lieten zich overigens
wel vaker fêteren op de buitenplaatsen van de elite.

VROUWENDOMEIN?
Er wordt veel geschreven over de geschiedenis van
buitenplaatsen in Nederland, maar specifieke en
structurele aandacht voor de rol van de vrouw is
er nauwelijks. Het zijn nog altijd vooral de mannen
die worden opgevoerd als bouwheer, eigenaar en
bewoner. Dat is vreemd, want juist in de traditionele
rolverdeling is het huis de plek van de vrouw. Zij is
verantwoordelijk voor het gezin en huishouden en
daarmee voor het dagelijkse beheer van alles wat
met het huis te maken heeft, inclusief het personeel.
Ook de buitenplaats is – zou je verwachten – auto
matisch het domein van de vrouw.
Dat is zeker zo in de negentiende eeuw, waarin de
huiselijkheidscultus van de vrouw als emotioneel
middelpunt van het gezin een hoogtepunt beleeft.
In die visie vinden vrouwen hun levensdoel in
dienstbaarheid aan man en kinderen. De huiselijk
heidscultus wordt ook aangehangen door de hogere
standen. Het toneel waarop de vrouw uit de betere
kringen haar rol speelt, is het huis in de stad en de
buitenplaats op het platteland. Dat stadshuis en bui
tenplaats ook na het overlijden van haar echtgenoot
een centrale rol in haar leven blijven spelen, lijkt
niet meer dan logisch.
Hoewel de bronnen helaas weinig expliciet ingaan
op het leven van weduwen op buitenplaatsen, valt er
voorzichtig toch wat over te zeggen. In ieder geval
bood de buitenplaats ruimte voor beide beelden van
de weduwe – als mogelijkheid om zich contemplatief
terug te trekken uit de maatschappij en als plek om
plezier te maken zonder hinderlijke pottenkijkers.
Liever buiten dan in de stad

TWEE PATRIOTSE SCHRIJFSTERS
Margaretha de Jongh was Oranjegezind; aan de
andere kant van het politieke spectrum stonden
Betje Wolff en Aagje Deken, de twee beroemde
patriotse schrijfsters. Zij vestigden zich samen
in Beverwijk op het buitenplaatsje Lommerlust.
Elisabeth Wolff was afkomstig uit de gegoede
middenstand van Vlissingen, maar werd verliefd op
een arme vaandrig en liet zich schaken. Voor haar
familie, die Betjes voorliefde voor literatuur al lastig
te accepteren vond, was dit een romantische stap
te ver. Om toekomstige escapades te voorkomen,
werd Betje uitgehuwelijkt aan de dertig jaar oudere
predikant Adriaan Wolff die veilig uit de buurt woon
de, in de Beemster.
In haar eigen schrijverskamertje in de pastorie
wijdde Betje zich aan de schone letteren. De oudere
Wolff moest toezien hoe Betje ook in de Beemster
over de tong ging, omdat ze tijdens zijn afwezigheid
bezoek ontving van heren, met wie ze vrijmoedig
over de liefde sprak. Betje was overtuigd van de
gelijkwaardigheid van man en vrouw en van wat we
nu same-sex relaties zouden noemen. Ondanks haar
romantische inborst dienden in haar ogen de rede
en het verstand in relaties de boventoon te voeren,
niet de hartstochten. Dat zal de oude predikant
misschien enigermate hebben gerustgesteld.
Niet lang voor de dood van dominee Adriaan kreeg
Betje kennis aan dichteres Aagje Deken. De twee

Het ‘Rieten Kluisje’ of schrijvershuisje van Betje Wolff en Aagje
Deken op Lommerlust. Prent van Caspar Jacobsz Philips.
Coll. Rijksmuseum, Amsterdam

ZAKEN EN VERTIER
Terug naar Margaretha de Jongh, die als weduwe
Petrusberg liet bouwen. In 1792 was ze getrouwd met
Petrus van Oosthuyse. Zelf stamde ze uit een geslacht
van reders en touwslagers uit Maasssluis, haar uit
Vlaanderen afkomstige man was begonnen als een
voudige knopenmaker in het bedrijf van een neef en
had dit uitgebouwd tot een zakelijk imperium. In 1805
kwam Sparrendaal in handen van Margaretha de
Jongh en haar man. De twee zouden een belangrijk
stempel drukken op de ontwikkeling van huis, park en
omgeving. Een jaar later kochten ze de ruïne van kas
teel Rijsenburg, met het bijbehorende land en boerde
rijen. De op de heide ten noorden van Sparrendaal
gelegerde Franse troepen vormden een enorme afzet
markt voor het echtpaar, dat door de verkoop van
kleding, voedsel en brandstof schatrijk werd. Bijzonder
is het dorpje Rijsenburg met de bijbehorende katholie
ke kerk dat door de Van Oosthuyses werd gesticht.
Na Petrus’ dood in 1818 zette Margaretha het bedrijf
voort en breidde ze samen met haar schoonzoon
Jacobus van Rijckevorsel de zakelijke activiteiten flink
uit. In Driebergen vervulde ze met verve de rol van
lokale notabele en grootgrondbezitter. Delen van het
landgoed werden door Margaretha opgesplitst om
nieuwe buitenplaatsen als beleggingsobjecten op te
bouwen en vervolgens te verhuren. Zo ontstonden aan
de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg onder andere

DROEVIG LEVEN
Een heel ander verhaal van een teruggetrokken
vrouwenleven op een buitenplaats is dat van Maria
de Neufville. Toen zij in 1743 haar aanstaande
echtgenoot kort voor de geplande huwelijksdatum
verloor, overwoog ze een einde te maken aan haar
‘droevig leeven’ (Verhaal van myn droevig leeven is
de titel van haar autobiografie).
Die aanstaande, Abraham Bierens, was haar steun
en toeverlaat geweest na de dood van haar moeder
en een geliefde schoonzuster. Bierens stond de toch
al zwaarmoedige Maria dag en nacht bij en raadde
haar aan zich op de rente van haar kapitaal op het
platteland terug te trekken. Na Bierens’ dood volgde
Maria zijn advies op en zocht rust en stilte in de na
tuur. Ze vond die op een eigen buiten bij Bennebroek.
Maria bleef haar leven lang de natuur opzoeken.

Troost vond ze ook bij een nicht,
die al die verhuizingen van buiten
naar buiten meemaakte
Zo woonde ze op de buitenplaatsen Lindenhof bij
Abcoude, Donkervliet aan de Vecht en later op een
buiten bij Westbroek. De korte perioden dat ze een
huis in de stad huurde, voelde ze de depressies weer
opkomen. Troost zocht ze ook bij een nicht, die al
die verhuizingen van buiten naar buiten meemaakte.
Tot ook die ten prooi viel aan de in het leven van
Maria alom aanwezige dood.

Dubbelportret van Betje
Wolff en Aagje Deken.
Prent van Antoine
Alexandre Joseph
Cardon uit 1784 naar
een olieverfminiatuur
van Willem Neering.
Coll. Rijksmuseum,
Amsterdam

raakten dik bevriend. Met geld uit Aagjes erfenis kon
het duo in 1781 het buiten Lommerlust kopen. In de
tuin van Lommerlust hadden ze een eigen schrijf
huisje, het ‘Rieten Kluisje’. Op Lommerlust schreven
de twee vriendinnen hun belangrijkste werken. Uit
de gedichten van Wolff spreekt een grote voorliefde
voor het buitenleven.
Vanwege hun steun aan de patriotten besloten
Wolff en Deken na de Pruisische inval hun buiten
te verlaten en naar Frankrijk uit te wijken. Tijdens
hun afwezigheid werd hun kapitaal door een zaak
waarnemer verdonkermaand. Gedwongen door
geldzorgen ruilden ze hun idyllische bestaan in
Bourgondië in voor een leven in een eenvoudig huis
in Den Haag, waar ze vlak na elkaar overleden.
HET BUITEN

38

Liever buiten dan in de stad

HET BUITEN

39

VEERTIG JAAR WEDUWE
De voorliefde voor buitenplaatsen bij weduwen
spreekt ook uit het levensverhaal van Johanna Sara
Pels. Na het erven van twee plantages in Suriname
kochten zij en haar man Jan Bernd Bicker in 1725
de buitenplaats Schaep en Burg bij ’s-Graveland.
Ze lieten het huis moderniseren en uitbreiden,
onder meer met de ook nu nog indrukwekkende
koepelkamer, terwijl aan het park een vinkenbaan,
een menagerie, een boerderij en bossen werden
toegevoegd.
Na de dood van Jan Bernd bleef Johanna Sara Pels
de zomers in ’s-Graveland doorbrengen. Daar ont
ving zij bijvoorbeeld in 1772 de dichteres Juliana
Cornelia de Lannoy, die er zelfs enige tijd verpleegd
werd. Net als Margaretha de Jongh breidde ze
haar grondbezit uit en beheerde ze met succes
haar eigen bezit. Ze zou maar liefst veertig jaar
weduwe blijven.

AMBACHTSVROUWE IN EEMNES
Johanna (‘Jannetje’) Parvé begon haar leven in 1668
in Batavia als koopmansdochter en eindigde dat
als ambachtsvrouwe. De erfenis van haar vader
verhoogde haar kansen op de huwelijksmarkt en
er diende zich dan ook snel een geschikte kandidaat
aan in de persoon van Wybrand Lycochton, een
koopman op de Levant.
Het noodlot sloeg echter al snel toe. Niet lang na
het huwelijk overleed Wybrand tijdens een zeereis.
Jannetje vond troost in de armen van de arts Ysaac van
Norden. Samen kochten ze de heerlijkheid van de bei
de Eemnessen. Als heer en vrouwe waren ze betrok
ken bij het lokale bestuur. Helaas verwisselde Ysaac
eveneens al vrij snel het tijdelijke voor het eeuwige.
Voor Jannetje was de dood van haar echtgenoot geen
reden om zich uit Eemnes terug te trekken. Sterker
nog, ze nam de taken van ambachtsvrouwe zeer
serieus en haar band met de heerlijkheid drukte ze
onder meer uit in de naamgeving van haar nieuwe
buiten Eemwijk bij Voorburg. Eemwijk was een ver
bouwde boerderij, waar ze twintig jaar lang iedere
zomer zou doorbrengen.

DE WEDUWE BORSKI
Jannetje Parvé was niet de enige in bestuur of handel
actieve vrouw die in de natuur rust en ontspanning
vond. Dat blijkt ook uit het leven van Johanna van de
Velde, die als de weduwe Borski bekendheid kreeg.
Zij trouwde in 1790 met graanhandelaar Willem
Borski, die in korte tijd een internationaal handels
netwerk en financieel imperium opbouwde. Haar
man was veel onderweg en zij nam dan de zaken in
Amsterdam waar.
Toen Willem in 1814 jong overleed, nam ze als vanzelf de activiteiten van hem over. Als weduwe was
ze wettelijk bevoegd een bedrijf te leiden, maar
als vrouw bleef ze niet welkom op bijvoorbeeld de
effectenbeurs – ze had daar een plaatsvervanger.
Toch wist ze de zaak flink uit te breiden. Haar
kapitaal vergrootte ze door een slimme investering
in de net opgerichte maar noodlijdende Nederlandsche Bank.
Veel tijd bracht zij door op het buiten Elswout, dat
ze samen met haar man had gekocht en had laten
transformeren. Elswout had ook een uitgestrekt park
gekregen. Haar voorliefde voor de natuur bleek geen
modieuze bevlieging. Wanneer ze in Amsterdam ver
bleef, bivakkeerde ze liever in haar boomgaard in de
Amsterdamse Plantage dan in haar kapitale pand aan
de Keizersgracht. Volgens de verhalen was ze hecht
bevriend geraakt met haar zaakwaarnemer Stoop,
die ze regelmatig op Elswout ontving. De buiten
plaats zal haar voor deze rendez-vous de nodige

Johanna Sara Pels bracht haar zomers door op de buitenplaats
Schaep en Burgh bij ’s-Graveland. Foto Jos Ketelaar
Liever buiten dan in de stad
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privacy hebben gegeven. Toen ze als tachtigjarige
uit de zaak trad, bracht ze de laatste twee jaar van
haar leven door op haar geliefde Elswout.

Gezicht op het buiten
Eemwijk te Voorburg
vanaf de Zuidvliet, door
Lodewijk Johannes
Kleijn. Part. coll.

SERIËLE WEDUWE
Geertruida van Rinia Nauta trouwde in 1823 met de
hoge Friese ambtenaar Boudewijn Carbasius, die drie
jaar later op hun buitenplaats in Ryptsjerk overleed,
vlak na de dood van hun enig kind. Na deze trauma
tische gebeurtenissen hertrouwde ze een paar jaar
later met de oudere Utrechtse regent Jacob Arnold
Drieling. Deze was met zijn ouders als dertienjarige
voor de Fransen uit zijn geboortestad gevlucht naar
Hoorn, waar Geertruida familie had. Na een studie
rechten gleed Jacob bijna vanzelf in een bestuurlijke
carrière in het Utrechtse. Daar vestigde het echtpaar
zich op de net buiten de stadsmuren gelegen buiten
plaats Oudwijk (ooit een vrouwenklooster). Het lijkt
een gelukkig huwelijk te zijn geweest, maar Jacob
worstelde met zijn gezondheid, wat hem onder meer
belette zijn levenswerk, een studie naar de geschie
denis van de Nederlandse handel, af te maken. In
1837 overleed hij.
In de hoop haar verdriet om haar ‘hartelijk beminde
man’ te vergeten, maakte de schatrijke Geertruida
een lange reis door Europa. Bij terugkeer wilde ze
zich in de buurt van haar familie in Friesland vesti
gen. Ze kocht veel grond aan in Oudemirdum, waar
ze in 1843 haar eigen buitenplaats Riniastate betrok.
De naar haar grootmoeders familie genoemde state
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mannen waren rust, troost, ontspanning, privacy en
soms geldbelegging beweegredenen voor vrouwen
om buiten te gaan wonen. De vrijheid die dat bood,
lijkt door hen, en vooral weduwen, hogelijk te zijn
gewaardeerd. Ook de band met de familie speelde
een rol bij de keuze voor het buiten wonen.
Misschien kunnen we met een gerust hart stellen
dat vrouwen de bepalende factor waren bij de
keuze voor en de inrichting van het leven op buiten
plaatsen. Grondig onderzoek daarnaar zou wel eens
tot verrassende verschuivingen in de beeldvorming
kunnen leiden.
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C. Hanken, Een huis genaamd Marseille. Leven aan een Amsterdamse gracht van de zeventiende eeuw tot nu (Amsterdam, 2019).
B. Joustra, e.a., Het Huis te Manpad. Huis, park en bewoners
door de eeuwen heen (Alphen aan den Rijn, 2003).
M. de Neufville, Verhaal van myn droevig leeven, T. Lindijer ed.
(Hilversum, 1997).
G. Wiersma, Johanna Borski. Financier van Nederland 1764-1846
(Amsterdam, 1998).
J. Out, ‘Jannetje Parvé, ambachtsvrouwe van beide Eemnessen’,
Historische Kring Eemnes 34 (2012) 149-154.
R.J. Wielinga, Langs stinsen, states en andere voorname huizen
in Friesland (Baarn, 1979).
J.F. Backer, Schaep en Burgh te ’s-Graveland (’s-Graveland, 1975).
Wouter van Elburg verricht momenteel onderzoek naar Sparrendaal
voor Vereniging Hendrick de Keyser.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De tuinen en parken van Elswout, Schaep en
Burgh en Sparrendaal zijn vrij toegankelijk voor
wandelaars. In verband met de coronamaatregelen
is een bezoek aan het Huis te Manpad momenteel
niet mogelijk; hou de website huistemanpad.nl in
de gaten voor updates. Riniastate, Lindenhof en
Eemwijk zijn niet toegankelijk voor publiek. Een
replica van het ‘Rieten Kluisje’ van Betje Wolff en
Aagje Deken op Lommerlust (Beverwijk) is alleen
te bezoeken tijdens Open Monumentendag.

Fred Vogelzang
is als wetenschappelijk
medewerker verbonden
aan de Nederlandse
Kastelenstichting

Op Riniastate vond
Geertruida van Rinia
Nauta ‘de diepe stilte
van het landleven’

Op Riniastate vond Geertruida van Rinia Nauta ‘de diepe stilte van het landleven’.

Johanna Borski geb.
van de Velde wilde na
haar dood met al haar
portretten worden
begraven. Dit portret
(een kopie) van Jan
Willem Pieneman
uit 1844-1846 bleef
bewaard. Coll. Museum
van Loon, Amsterdam

keek uit over de Zuiderzee. Zo kon ze zich verbonden
voelen met zowel de Friese kant van haar familie,
als met de Noord-Hollandse tak. Het huis met zeven
kamers, keuken, kelder en zolders werd omringd
door een klein park, naar alle waarschijnlijkheid
aangelegd door de in het Noorden beroemde tuin
architect Roodbaard. Geertruida vond op Riniastate
‘de diepe stilte van het landleven’.
In 1851 trouwde Geertruida opnieuw, nu met het
Tweede Kamerlid Jacob Gerard van Nes, die al
74 jaar was – ruim twintig jaar ouder dan zij. Na zijn
dood in 1859 besloot Geertruida niet op de Riniastate
te blijven wonen, maar huurde ze het buiten
Buitenlust bij Giekerk, op loopafstand van haar fami
lie. Riniastate bleef verlaten: sterker nog, bij de ver
koop in 1880 bleek een aantal kamers al twintig jaar
verzegeld te zijn. Waarschijnlijk waren er te veel pijn
lijke herinneringen aan het huis verbonden.
Liever buiten dan in de stad

Bij de verkoop in 1880 bleek
een aantal kamers al twintig jaar
verzegeld te zijn
VOORUITKIJKEN
Er zijn nog tientallen andere verhalen te vertellen
over weduwen die prefereerden hun leven in de
natuur op een buitenplaats door te brengen.
Gezien vanuit de traditionele maatschappelijke
taakverdeling waren buitens, net als stadshuizen
en boerderijen, het domein van de vrouw.
We moeten proberen met een wat andere blik naar
dit erfgoed gaan kijken. Dat doen we nog altijd
vooral vanuit de mannelijke eigenaar. Net als voor
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De vogelluchten van
Trompenburgh

Vorig jaar startte het Bureau voor
kleuronderzoek & restauratie het
vooronderzoek in de koepelzaal.
Foto Monumentenbezit,
’s-Graveland

Lenneke Willemstein

Monumentale
restauratie onthult
zeventiende-eeuwse
schilderingen

In 2020 is de stichting Monumentenbezit begonnen
met de restauratie van de buitenplaats Trompenburgh
in ’s-Graveland. De buitenplaats is omstreeks 1675-1684
gebouwd in opdracht van zeevaarder Cornelis Tromp en
zijn vrouw Margaretha van Raephorst. Trompenburgh is een
uniek gebouw, waarvan de zeventiende-eeuwse structuur
en interieurelementen grotendeels zijn behouden. Dit geeft
de mogelijkheid het gesamtkunstwerk dat Trompenburgh
oorspronkelijk was, voor een groot deel te herstellen.
Monumentenbezit gaat dit de komende jaren doen.
TERUG NAAR DE ZEVENTIENDE EEUW
Hoe zag de buitenplaats Trompenburgh er in de
zeventiende eeuw uit en wat is daar vandaag de dag
nog van over? Dit is een vraag die vele onderzoekers
zichzelf hebben gesteld. Plattegronden of beschrij
vingen uit de tijd van de bouw zijn er niet. De geringe
documentatie bestaat uit een boedelinventaris (1691)
en een prent met brandschade (1704). Voorafgaand
aan de huidige restauratie zijn beide documenten,
samen met eerder verrichte bouwhistorische onder
zoeken, afwerklagen op het interieur en historische
bouwsporen, grondig onderzocht. Conclusie?
Hoewel er in de structuur aanpassingen zijn gedaan,
decoratieve schilderingen zijn overschilderd en lam
briseringen, trappen, goudleer, vloeren, haarden en
plafondstukken zijn verdwenen, is het merendeel
van het gebouw nog zeventiende-eeuws dan wel
door middel van restauratie en reconstructie in die
staat terug te brengen. Dit is voor Monumentenbezit
belangrijk. Trompenburgh biedt een unieke moge
lijkheid om een zeventiende-eeuwse buitenplaats
in oude staat te herstellen zonder overdadig te
reconstrueren.

De vogelluchten van Trompenburgh
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De koepelzaal op Trompenburgh voor
de restauratie. Hier wordt de zeventiendeeeuwse kleurstelling teruggebracht en
worden de oude vernislagen, verkleurde
retouches en overschilderingen op de
figuratieve schilderingen verwijderd.
Foto Normafotografia

GEHEIMEN ONTHULD
Hoewel er al veel over Trompenburgh is onderzocht en geschreven, kent de buitenplaats nog altijd
geheimen. De laatste restauratie vond tussen 2003
en 2005 plaats onder leiding van het Rijksvastgoed
bedrijf, de vorige eigenaar van de buitenplaats.
Ook toen is een grootschalig onderzoek uitgevoerd.
Daarbij kwamen interessante zeventiende-eeuwse
schilderingen aan het licht. Op de plafonds van
de kabinetten op de bel-etage werden onder de
verflagen vogels in een wolkenlucht gevonden.
De voorstelling is vergelijkbaar met de schilderijen
met vogelluchten op de gang. Daarom is er verder
gezocht naar meer verstopte schilderingen. Op
dezelfde verdieping zijn zulke schilderingen op nog
twee plafonds gevonden, namelijk in de gebouwde
verbinding van het corps-de-logis met het paviljoen
(het tussenlid) en in de vestibule. Deze laatste blijkt
het hoogtepunt te huisvesten: een centerpiece met
de voorstelling van een enorme roofvogel met in
zijn klauwen een haan.
Het doel van deze vogelschilderingen is niet alleen
het imponeren van de bezoeker. De vogelluchten
begeleiden de bezoeker die de buitenplaats betreedt
naar de koepelzaal. Trompenburgh is zoals al
gezegd een gesamtkunstwerk. Het iconografisch
programma telt veel verwijzingen naar Tromps
beroep als zeevaarder.

Het vrijleggen van de
originele schildering
in de voorhal tijdens
de restauratie van 2003.
Foto A.J. van der Wal;
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

Door de lens van de adel
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De vogelluchten van Trompenburgh

Het plafond van de
vestibule vóór het begin
van het verwijderen van
de verflagen. Zichtbaar
is een fotokopie van de
schildering die zich hier
bevindt, namelijk het
centerpiece van een roofvogel die een haan grijpt.
Foto Normafotografia
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Sommige verflagen bevatten
het giftige pigment loodwit.
Goede beschermende middelen
zijn daarom van groot belang.
De restauratoren maken gebruik
van mondkapjes, stofpakken, spat
brillen en handschoenen om hun
werk zo veilig mogelijk uit te voeren.
Foto Normafotografia

ONTDEKKINGEN IN DE KOEPELZAAL
De vondsten op de bel-etage van het woonhuis wek
ten bij de onderzoekers nieuwsgierigheid. Zouden
er ook vogelluchten in de koepelzaal zijn? In 2001
kon hier geen antwoord op gegeven worden. Maar
nu, twintig jaar later, kan dat wel. Tijdens het voor
onderzoek in de zomer van 2020 is door het team
van het Bureau voor kleuronderzoek & restauratie,
onder leiding van onderzoekster en restaurator Ruth
Jongsma, in de westelijke erker een geschilderde
vogel onder het verflagenpakket aangetroffen.
De scènes met vogels zorgen voor een visuele een
heid. Zij leggen de verbinding tussen het decoratie
programma in de koepelzaal en in het woonhuis.
Het team trof ook op de lambriseringen van de
erkers verschillende vogels en decoratieve schilde
ringen aan. Hoe deze schilderingen zich verder ver
houden tot de rest van het ensemble is nog onduide
lijk. Het is een van de geheimen die we graag tijdens
deze restauratie willen ontrafelen.
Monumentenbezit heeft de wens om, als het moge
lijk is, alle schilderingen vrij te leggen en daarmee
het unieke zeventiende-eeuwse beeldverhaal van
Trompenburgh te herstellen. Het tweede deel van
het vogelplafond in het kabinet, in het tussenlid
en in de vestibule worden tijdens deze restauratie
vrijgelegd (voor het eerste deel van het plafond in
het kabinet is dat al door de Rijksgebouwendienst
gedaan). Voor de vogelscènes in de koepelzaal is
Monumentenbezit nog op zoek naar fondsen die
willen bijdragen aan het terugbrengen van dit
unieke, decoratieve concept.

Ruth Jongsma van het Bureau
voor kleuronderzoek & restau
ratie verwijdert de oude verf
lagen op de lambrisering in de
koepelzaal. Bij het maken van
een venster op de lambrisering
stuitte ze direct op het oog
van een haan en ontdekte zo
zeventiende-eeuwse schilde
ringen. Foto Monumentenbezit,
’s-Graveland

HET BUITEN

48

Op het tongewelf van
de noordelijke erker is
deze kleurrijke vliegende
vogel aangetroffen onder
de roodbruine verflaag.
De vogel kwam tijdens het
aanvullende onderzoek
naar de schilderingen in
de koepelzaal aan het licht.
Foto Monumentenbezit,
’s-Graveland
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Dit jaar zijn de restauratoren begonnen met
het balkenplafond in
de gang. Hier legt een
restaurator de oor
spronkelijke decoratieve
schildering op de balken
vrij. Dit moet gebeuren
met extra afzuiging en
beschermende middelen omdat in de verf
orpiment is gebruikt
dat erg giftig is. Foto
Monumentenbezit,
’s-Graveland

Het vrijleggen van
de schildering op
de lambrisering in
de Rode Kamer. Foto
Monumentenbezit,
’s-Graveland

DE RESTAURATIE
Het Bureau voor kleuronderzoek & restauratie voert
de restauratie van de schilderingen uit. Op dit mo
ment verwijdert het team met uiterste precisie de
overschilderingen. Millimeter voor millimeter worden
de oude schilderingen vrijgelegd. Daarnaast voert het
team testen uit om na te gaan of er hulpmiddelen zijn
die dit vrijleggen vergemakkelijken. Wekelijks komen
meer vogels, wolken en blauwe luchten tevoorschijn.
Het centerpiece van de roofvogel met in zijn klauwen
een haan wordt als laatste aangepakt.
De restauratoren zijn tot en met juni 2021 bezig met de
schilderingen in de vestibule en de gang. Daarna staan
de overige vertrekken van de bel-etage en de restaura
tie van de koepelzaal op het programma. In deze zaal
worden de oude vernislagen, verkleurde retouches en
overschilderingen op de figuratieve schilderingen ver
wijderd. Daarnaast zal de restauratie de kleurstelling
terugbrengen naar de zeventiende-eeuwse situatie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Trompenburgh is gebouwd als visitekaartje van
de familie Tromp en bedoeld om te imponeren.
Na honderden jaren van bewoning, kenmerkt de
buitenplaats zich nu door haar gesloten karakter.
Na de restauratie zal de stichting Monumentenbezit
in 2024 Trompenburgh ruimer openstellen zodat
het publiek de schoonheid van de buitenplaats zelf
kan ervaren. Meer informatie: trompenburgh.nl.

Lenneke Willemstein
studeerde bouwkunde, kunst
geschiedenis en architectuur
geschiedenis & bouwkunde.
Ze is als architectuurhistorica
werkzaam bij de stichting
Monumentenbezit

De maandelijkse fasering
van het vrijleggen van het
plafond in de vestibule.
Foto René Gerritsen in
opdracht van Ruth
Jongsma/Bureau voor
kleuronderzoek &
restauratie

Plafond van de koepelzaal. Bij de wapenspreuk
links is een gedeeltelijke reconstructie van de
oorspronkelijke bruingrijze kleur van de pilasters
en kroonlijsten te zien. Foto Monumentenbezit,
’s-Graveland

Mountainbikeroute Den Treek

Mondkapjes
in de natuur

Uit

Smakelijke wandelingen

‘Smakelijke wandelingen’ is een initiatief om
de horeca te ondersteunen in de coronatijd.
De wandelingen worden in de weekenden
gehouden. Wandelaars kunnen kiezen voor
afstanden tussen de tien en vijftien kilometer.
Daarbij passeren ze vier tot vijf horeca
gelegenheden, die kleine, smakelijke
gerechten aanbieden. Er zijn inmiddels
wandelingen aangeboden in Amerongen,
Rhenen en de Achterhoek.
smakelijkewandeling.nl

Van Lyndencollectie

Huize Lyndenstein in Beetsterzwaag bestaat
tweehonderd jaar. Ter gelegenheid daarvan
wordt deze zomer in de overtuin een buiten
tentoonstelling gehouden. Te zien zijn onder
meer reproducties van de schilderijen die
Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw
Maria Catharina barones van Pallandt in
1900 schonken het Rijksmuseum in Amster
dam. Er is ook aandacht voor de familie
Van Lynden en de door tuinarchitect Lucas
Pieters Roodbaard ontworpen overtuin.

Torendol

Uit

In de overtuin is het historische kassen
complex voor bezoekers geopend.
historischbeetsterzwaag.nl/
van-lyndententoonstelling

Torendol

Kasteel de Haar zet dit jaar architect Pierre
Cuypers op een voetstuk tijdens de expositie
Torendol. De titel verwijst naar Cuypers’
voorliefde voor torens en ‘dramatische
dakenlandschappen’. Op De Haar is goed
te zien wat daarmee wordt bedoeld. Bij
de herbouw van het kasteel handhaafde
Cuypers de locatie van de originele torens.
Hij maakte ze bovendien veel groter en
hoger. Ook de bijgebouwen bestaan in de
basis uit torens. De torens en daken van
het hele complex moesten zich als de
skyline van een miniatuurstad tegen de
lucht aftekenen. Zelfs in de ontwerpen voor
het interieur zien we Cuypers’ ‘torendolheid’.
Zodra Kasteel de Haar zijn poorten weer
voor publiek mag openstellen, gaat de
tentoonstelling van start.
Kasteeldehaar.nl

en terreinbeheerders. Op de website van
MOZL staan alle routes in verschillende
moeilijkheidscategorieën.
Mountainbikeroute Twickel is 67 kilometer
lang en voert grotendeels over zandwegen,
bospaden en speciaal aangelegde single
tracks. Er zijn vier verbindingsroutes, die
het rijden van kortere lussen mogelijk maken.
De route stelt geen hoge eisen aan de fiets
techniek, maar is ook aantrekkelijk voor de
gevorderde mountainbiker.
De mountainbikeroute van het Nationaal
Landschap De Graafschap bestaat uit een
reeks mooie en uitdagende singletracks,
afgewisseld met brede paden en zandwegen, over landgoederen tussen Vorden
en Lochem. De route is geschikt voor zowel
beginnende als gevorderde mountainbikers
en maakt deel uit van het Achterhoekse
MTB-netwerk.
De MTB-Beetsterzwaag voert langs oude
lanen, open velden en het Koningsdiep
of Alddjip. De route is met zorg ingepast
in het landschap; speciale aandacht ging
daarbij uit naar het voorkomen van con
flicten tussen recreanten en verstoring
van de natuur. Het MTB-vignet is verplicht.
mtbroutes.nl
mozl.nl/routes
dentreekhenschoten.nl/mtb

Sinds vorig jaar
zijn mondkapjes
niet meer weg
te denken uit
ons leven. Helaas
belanden ze vaak in de
natuur. Gelukkig zijn er
ondernemers die daar een oplossing voor
bedenken. Zo heeft Marie Bee Bloom volledig
biologisch afbreekbare mondkapjes mét
bloemenzaadjes ontwikkeld. Wanneer je
die verliest, is er dus geen man over boord.
Mariebeebloom.com

Mountainbikeroutes

Mountainbiken en natuurbeheer gaan niet
altijd goed samen. Dit komt niet alleen door
de vrijheden die sommige mountainbikers
nemen, maar ook door de hoge onderhouds
kosten die de speciale paden vragen. De
subsidie die NSW-landgoederen krijgen
voor onderhoud van paden en wegen is niet
bedoeld voor ruiter- en mountainbikepaden.
Deze paden vergen bovendien grotere
investeringen en meer professioneel onder
houd. Toch bieden verschillende landgoederen
routes voor mountainbikers.
Het Treeker mountainbikeroutenetwerk
bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde
routes. De noordelijke route over Den Treek
is ongeveer 22 kilometer lang. De zuidelijke
route over Henschoten beslaat ruim 15 kilo
meter aan uitdagende paden. Voor mountain
biken op Den Treek-Henschoten in Leusden
is een Treeker MTB Vignet verplicht. Met dit
vignet dragen mountainbikers mee aan het
onderhoud van de route en de natuur waar
ze doorheen fietsen. De vignetten zijn alleen
online verkrijgbaar.
Het Zuid-Limburgse landschap nodigt vanzelfsprekend ook uit tot fietsen en mountainbiken.
Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg
(MOZL) is een samenwerkingsverband dat
paden ontwikkelt en onderhoudt met natuur-

Waterwandelingen tijdens
de Dag van het Kasteel

Tijdens de Dag van het Kasteel op 24 mei
(Tweede Pinksterdag) zijn vele buiten
plaatsen en kastelen coronaproof te
bezoeken tijdens ‘waterwandelingen’. Met
de Spacetime Layers app ga je met vrienden
of familie op stap en luister je onderweg
naar persoonlijke observaties van kasteel
bewoners. Wie niet wil wachten tot Tweede
Pinksterdag, kan nu al een waterwandeling
rond buitenplaats Spijkerbosch en kasteel
Renswoude lopen. De bewoners vertellen
er meer over.
dagvanhetkasteel.nl/waterwandelingen

Waterwandelingen Spijkerbosch
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Oranjerie Weldam te Markelo

Oranjerieën
in Nederland
Als vervolg op het succes van Kassen
in Nederland 1650-1950 zet Stichting In
Arcadië zich in voor een geheel vernieuwde
en uitgebreide (digitale) heruitgave van het
uitverkochte standaardwerk Oranjerieën
in Nederland van Erik Geytenbeek uit 1991.
Hiervoor is een nieuwe inventarisatie en
beschrijving van de oranjerieën in Nederland
nodig. Een eerste globale inventarisatie op
basis van het actuele Rijksmonumenten
register doet vermoeden dat het bestand
van in 1991 beschreven 90 oranjerieën tot
circa 150 is uit te breiden. Het verzamelde
materiaal wordt als boek uitgegeven, maar
zal tevens op een nieuwe website in zijn
geheel in te zien en gratis downloadbaar zijn.
Veel oude oranjerieën sieren nog altijd de
tuinen van buitens. Hun functie is de afge
lopen decennia vaak veranderd: van winterse
plantenbewaarplaats tot bijvoorbeeld een
restaurant, een ruimte voor trouwerijen
of een woonhuis. Bij herbestemmingen
en restauraties bestaat vaak het gevaar
dat authentieke materialen en onderdelen
verdwijnen. Dat geldt ook voor de immate
riële oranjeriecultuur en de kennis over het
verzorgen van planten. Een nieuwe functie

voor een oranjerie betekent in de regel ook
het einde van een collectie die vaak over een
lange periode is opgebouwd en liefdevol
verzorgd. Niet alleen de botanische waarde
wordt bedreigd, maar ook het beeld van de
buitenplaats. De aankleding van de tuin- en
parkaanleg met oranjerieplanten in kuipen
langs paden en op de gazons vormen immers
een wezenlijk onderdeel van de buitenplaats
cultuur. Gelukkig is door bouwhistorisch
onderzoek de afgelopen dertig jaar veel
nieuwe kennis opgedaan. Het is van groot
belang deze kennis vast te leggen.
Met de publicatie wordt het bedreigde erfgoed van oranjerieën bestendigd. Het gratis
beschikbare digitale boek moet stimuleren,
inspireren en handvatten bieden aan eigenaren
en betrokken instellingen voor kwaliteits
verbetering, restauratie, beheer en onderhoud
van bestaande en nieuwe oranjerieën.
Voor het onderzoeksproject ‘Oranjerieën in
Nederland’ zoeken we aanvullende documen
tatie en illustraties om een zo compleet mogelijk
beeld van de oranjerie in ons land te krijgen en
om de inventarisatie aan te vullen. De project
leiding ligt in handen van Stichting In Arcadië,
in samenwerking met Erik Geytenbeek.
Voor meer informatie, mail naar
oranjerie@stichtinginarcadie.nl
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Tussen zand en zout
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Haamstede
met korting
Slot Haamstede, tussen zand en zout.
Geschiedenis, bouwgeschiedenis en
archeologie van een kasteel op Schouwen
is de titel van het nieuwste boek van de
Nederlandse Kastelenstichting. Ernst
Dekkers, Liesbeth van Nispen, Ben Olde
Meierink en Michiel Purmer schreven bij
dragen; de eindredactie is in handen van
Fred Vogelzang. Het boek bevat vele nieuwe
inzichten in de geschiedenis van misschien
wel het meest bekende Zeeuwse kasteel en
verschijnt op 1 mei a.s. Tot die datum kunnen
lezers van Het Buiten en andere belangstel
lenden intekenen op Slot Haamstede door
een mail met naam- en adresgegevens te
sturen naar info@kastelen.nl. Het boek kost
dan slechts € 15,95 (excl. verzendkosten) in
plaats van € 21,95. De verzendkosten binnen
Nederland bedragen € 4,50.

Bijeenkomst
Platform Kastelen
en Buitenplaatsen
21 mei 2021

Het platform Kastelen & Buitenplaatsen
houdt op vrijdag 21 mei een (digitale) bijeen
komst rond het thema groen erfgoed. Hou
de website van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed in de gaten voor nadere informatie.

de Nederlandse Kastelenstichting willen
hierin verandering brengen. Op donderdag
27 mei laten ze tijdens het symposium ‘Wat?
Water!’ zien welke belangrijke rol erfgoed kan
spelen bij duurzame oplossingen voor proble
men die het gevolg zijn van klimaatverande
ring. Elyze Storms-Smeets, buitengewoon
universitair hoofddocent voor cultureel erf
goed en ruimtelijke participatieve ontwikke
lingen aan Wageningen University and
Research, en Eric Luiten van de Technische
Universiteit Delft, deskundig op het terrein van
watermanagement en landschap, belichten
vanuit hun expertise het thema. Fred Vogel
zang en Charlotte van Emstede introduceren
deze en andere sprekers en leiden de gesprek
ken. Het symposium wordt afgesloten met
een tafelgesprek. Deelnemers kunnen via een
live chat vragen stellen en na het symposium
verder praten met onderzoekers.
Nadere informatie over aanmelding
en programma: kastelen.nl/
watwater2021

Podcasts over
Gelderse kastelen
Journalist en historicus René Arendsen ver
zorgt voor Omroep Gelderland interessante
podcasts over Gelderse kastelen. Over De
Wildenborch te Vorden maakte hij een vier
delige serie. Hij bezocht het landgoed vorig
jaar tijdens de openstelling van de tuinen. In
de podcast spreekt Arendsen met bewoners
Evert-Kees van de Plassche en Jennine
Staring over de vraag hoe ze een historisch
landgoed in deze moderne tijd onderhouden.
Ook vertelt hij over de roemruchte middel
eeuwse geschiedenis van het kasteel.
René Arendsen maakte ook een uitzending
over kasteel Brakel, helemaal in het westen
van de provincie. Tijdens het Rampjaar
1672 werd het kasteel verwoest. Vanaf 1811
bewoonde Wilhelmus van Dam van Brakel
het naastgelegen landhuis. Hij maakte het

Boeken

middeleeuwse poortgebouw tot een van de
eerste kasteelmusea van Nederland.
Iedere maand komt Arendsen met een nieuwe
aflevering die een landgoed of landschap voor
het voetlicht brengt. Hij spreekt met conser
vatoren, boswachters en cultuurhistorici van
Geldersch Land-schap & Kasteelen.
omroepgelderland.nl/
eengelderslandgoed
soundcloud.com/user-604606628
(Ridders van Gelre)

Proefschrift
over Roodbaard
Op 4 maart promoveerde Rita Radetzky aan de
Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift
Tuinarchitect L.P. Roodbaard (1782-1851) en de
landschapsstijl. Roodbaard had in het tweede
kwart van de negentiende eeuw bijna het
monopolie op de aanleg van tuinen en parken
in Friesland en Groningen. De promotie vormt
een bekroning van een onderzoek dat Radetzky
al in de jaren tachtig startte.
In haar studie beschrijft Rita Radetzky de
levensloop van Roodbaard, plaatst zij hem in
de context van de tuinarchitectuur in Noord
west-Europa en verklaart zij zijn succes. De
handelseditie van het proefschrift verschijnt
later dit jaar bij uitgeverij Noordhoek.

De term stinzenplanten komt uit Friesland,
waar oude landhuizen stinzen worden
genoemd. De monitor richt zich op NoordNederland en Noordwest-Duitsland. Een
kalender geeft per week weer welke stinzen
planten op welke locaties in Friesland,
Groningen en Noordwest-Duitsland in
bloei zijn.
stinzenflora-monitor.eu

Nadere informatie over aanmelding
en programma: cultureelerfgoed.nl/
actueel

Online symposium
Wat? Water!
27 mei 2021

Als het om klimaatverandering en water gaat,
is erfgoed nog nauwelijks in beeld. Een van
de oorzaken daarvan is dat de erfgoed- en
waterwereld elkaar onvoldoende kennen.
Zowel institutioneel als politiek en vooral ook
als het om onderzoek gaat, lijken er weinig
raakvlakken te zijn. ICOMOS Nederland en
Kennis

Schierstins te Veenwouden (Feanwâlden)
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bronnen. Het blijft daardoor onduidelijk wat het voor de mensen
uit Lisse betekende om een rijk Amsterdams kooplieden- en
regentengeslacht in hun dorp te verwelkomen. Brachten de
dames en heren een vleugje modieus stadsleven mee; zorgden
ze voor werkgelegenheid en omzet bij de lokale middenstand;
hoe behandelden ze hun pachters? Ook over de Sixen zelf
blijven er veel vragen over. Hoe actief waren ze betrokken bij
de uitoefening van het agrarisch bedrijf op het eigen land;
gingen ze om met de dorpsnotabelen of bleven ze onder elkaar?
Helaas, daarover zwijgt dit interessante boek. Wie weet kan een
vervolgstudie daar ooit eens licht op werpen.
J. van Bourgondiën, e.a., Sporen van Six in Lisse.
De voetafdruk van een Amsterdamse familie op
een dorpsgemeenschap in de jaren 1640-1763
Hilversum: Verloren, 2020, 240 p., ill.

Nieuwe licht op Gelderse kastelen

Rijke stadsen in het dorp
Machtige stadse families bezaten in de zeventiende eeuw vaak
een buitenplaats op het platteland. Er is veel onderzoek gedaan
naar de buitens zelf, maar nauwelijks naar de impact die de
aanwezigheid van hun rijke bewoners had op de plattelands
bevolking. Van bijvoorbeeld de Huydecopers in Maarssen is
bekend dat ze plaatselijk actief waren in de economie en het
bestuur, tot diep in de negentiende eeuw. Hoe zit dat in andere
plaatsen? Auteurs van de Vereniging ‘Oud-Lisse’ hebben zich
enthousiast op lokale en regionale archieven gestort om de
sporen van de Amsterdamse regentenfamilie Six in hun dorp
te achterhalen. Gezien de aard van de beschikbare stukken
concentreert hun onderzoek zich vooral op goederenbezit.
Er zijn transportakten van de koop en verkoop van land en
huizen, er is informatie over het aanstellen van functionarissen,
er zijn boedelbeschrijvingen.
Het beeld dat uit die bronnen naar boven komt, sluit naadloos
aan bij het standaardbeeld van de vroegmoderne buitenplaats.
Anna Wijmer, weduwe Six, koopt van een stadsgenoot in 1640
in Lisse een hofstede met herenkamer en wat land als belegging.
Latere Sixen breiden het landbezit uit, gaan zich bezighouden
met zandwinning en raken meer geïntegreerd in de dorps
gemeenschap. Zo krijgt de familie een eigen bank in de kerk.
In de achttiende eeuw wordt uit de erfenis van de laatste Sixen
in Lisse een hofje voor armlastigen gebouwd.
Dit verhaal vertellen de auteurs binnen het bredere kader van
de sociale geschiedenis van de familie en de economische
geschiedenis van Lisse, met aandacht voor ontginningen vanaf
de middeleeuwen, het agrarisch bedrijf, verveningen en zand
winning, en het ontstaan van buitenplaatsen. Toch is het jammer
dat de meer sociale impact van de Sixen op het dorp niet goed
geduid wordt – wat overigens kan liggen aan het gebrek van

Stinzenflora
monitor

Fred Vogelzang
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De derde bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland
wijkt in twee opzichten af van de twee eerdere uitgaven van
deze groep kasteelexperts. Ten eerste kwam het boek tot stand
in samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen ter
gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van deze organisatie.
Hierdoor beperken de bijdragen zich tot de provincie Gelderland.
Ten tweede ligt de nadruk nog sterker dan in de vorige bundels
op de bouwhistorie. Die speelt een belangrijke rol in zeven van
de tien bijdragen.
Bouwhistorie kun je zien als een anatomische les. Ze werpt
licht op ouderdom, toegepaste bouwtechnieken, ruimtegebruik
en uitstraling – zeg maar de ‘boodschap’ van een gebouw. De
bijdrage van Debby Aarsman over kasteel Hernen laat bijvoor
beeld zien hoe opeenvolgende bouwfases ervoor hebben gezorgd
dat muren soms ongelukkig op elkaar aansluiten en dat in deze
muren mogelijk niet-uitgevoerde bouwplannen te herkennen zijn.
Zoals de meesten van ons weten zijn kastelen geen ‘kant-en-klaar
eindproduct’. Vaak is de huidige verschijningsvorm nooit zo
gepland; dat verklaart soms hun ‘vreemde’ vormen en elementen.
De bijdrage over kasteel Cannenburch, dat het omslag siert,
illustreert dat. Jan Kamphuis schetst hoe het huis zoals het er
nu staat weliswaar in deze vorm bedoeld was, maar dat tussen
de bouwfases soms tientallen jaren zaten. In het verleden bleef
Cannenburch dus lange tijd ‘onafgemaakt’. Die bijdrage smaakt
trouwens naar meer: de bouwhistorie geeft een prachtig funda
ment, maar ik raakte nieuwsgierig naar wat er bekend is over
inboedel, gebruik en omgeving.
Dat we kastelen vanuit een multidisciplinaire invalshoek moeten
benaderen, laat deze bundel goed zien. Een gedachte die bij het
lezen van de bundel ook bij me opkwam, is het belang van onder
zoekservaring. Veel raadsels weten de auteurs op basis van
hun jarenlange ervaring met bouwhistorische verkenningen
op te lossen. Hierdoor hebben ze een ‘encyclopedie’ in hun
hoofd opgebouwd en kunnen ze vergelijkingen maken en
parallellen trekken.
HET BUITEN
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Kasteel en kerk

De buitenplaatsen zijn in de bundel onder meer vertegenwoordigd door Groot Spriel in Putten, een zeer laat voorbeeld
van een tot buiten omgevormde boerderij. Groot Spriel is de laatnegentiende-eeuwse creatie van een uit Indië teruggekeerde
ambtenaar, die zich met echtgenote in de provincie vestigt en
rond het huis een groot park laat aanleggen. Dat een park een
autonoom onderzoeksobject is, maakt de bijdrage over Zypendaal
duidelijk. Die richt zich op een bijzonder parkelement, de
terrassen, wat mede licht werpt op de filosofie van de aanleg.
Deze reeks is voor de Nederlandse kastelenkunde van groot
belang, omdat ze ruimte biedt aan wetenschappelijke publicaties
van flinke omvang. Daarvoor bestaan nauwelijks andere
publicatiemogelijkheden. Hopelijk komen de bijdragen ooit
ook digitaal beschikbaar. De Engelse samenvattingen zullen
dan ook buitenlandse collega’s inspireren.
Taco Hermans, Rob Gruben, e.a., red.,
‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het
gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland
Stichting Kastelenstudies Nederland, 2020, 280 p., ill.

Buiten in Kralingen
In Nederland hebben duizenden buitenplaatsen gestaan
– ongeacht welke definitie je ook hanteert. Daarvan zijn er nog
maar een paar honderd over. Verreweg de meeste afgebroken
buitens zijn ook uit het collectieve geheugen gewist. Dat maakt dat
er met enige regelmaat een ‘verdwenen Arcadië’ wordt herontdekt.
Robert J. Ligthelm was al jaren liefhebber van kastelen en buitens,
toen hij besloot zich te richten op de studie van het vanaf de
zeventiende eeuw ontstane buitenplaatslandschap van Kralingen,
net buiten Rotterdam. Hoewel veel buitenplaatsen hier later plaats
moesten maken voor nieuwbouwwijken, is in een aantal gevallen
nog het huis, of een deel van de parkaanleg te herkennen.
Ligthelm heeft een werkelijk ongekende hoeveelheid gegevens
en prachtig beeldmateriaal verzameld voor dit mooi vormgegeven
boek. Studies over buitenplaatsen kampen nogal eens met een
gebrek aan visuele bronnen – juist omdat buitens vaak al lang
geleden zijn verdwenen. De afbeeldingen in dit boek komen niet
alleen de kennis, maar ook de beleving van de buitens in Kralingen
ten goede. Na een inleiding behandelt Ligthelm de bouw- en
bewoningsgeschiedenis van een reeks buitens. Deze wisselden
nogal eens van eigenaar. Regelmatig waren eigenaren met elkaar
verwant en wisselden ze onderling stuivertje (in de zin van het
hoppen van buiten naar buiten). Ligthelm heeft dat allemaal
uitgezocht. Dat is zowel de kracht als de zwakte van het boek.
In de bijna encyclopedische beschrijvingen van de afzonderlijke
buitenplaatsen raakte ik regelmatig het overzicht kwijt.
Het boek geeft ook aanleiding tot meer inhoudelijke discussie
punten. Zo beweert Ligthelm dat de Kralingse buitenplaatsen tot
de vroegste van Nederland behoren. In mijn ogen maakt hij dat
niet helemaal waar. Zijn oudste vermeldingen betreffen, zover ik
het kan zien, een pas later tot buitenplaats omgevormde herberg
en boerderijen. Een tweede vraag betreft de motieven van
eigenaren om regelmatig grond aan te kopen. Wat doen ze daar
mee? Breiden ze zo hun buitenplaats uit, of gaat het om een
zakelijke belegging in de landbouw? Dat laatste is van extra
belang, omdat Rotterdamse buitenplaatsen zich vaak onder
scheiden door hun combinatie met industrie of bedrijvigheid.
Dat past in het imago van Rotterdam, ‘de stad die het doet’ en
zich daarmee onderscheidt van Amsterdam, ‘de stad die het heeft’.
Die tegenstelling lijkt dus ook voor buitenplaatsen op te gaan.

Op het eerste oog hebben deze twee studies niets met elkaar
te maken. De eerste is een kleine uitgave over de kerk van het
Groningse dorp Slochteren die zich richt op de relatie van de
kerk met de eigenaren van de nabijgelegen borg, met name
vanaf de zeventiende eeuw. De tweede is een omvangrijk boek
waarin vooral de roerende goederen van de Hollandse graven
op het Binnenhof centraal staan. Die voorwerpen, als kleding,
wandkleden, wapenborden, sieraden en munten, speelden
een belangrijke rol bij het uitdragen van de rijkdom en
financiële slagkracht van de graven. Toch raken de studies
elkaar op een terrein dat zich laat omschrijven als ‘religieuze
representatie’.
Tot het Haagse hof behoorde een hofkapel. Aanvankelijk meer
een intieme religieuze ruimte, werd de kapel later uitgebreid
en toegankelijk voor het personeel en omwonenden van het
Binnenhof. Een oksaal splitste de ruimte in twee delen. Elke
zijde van het oksaal had een eigen beeldtaal: religieus aan de
binnenzijde (voor de kanunniken) en de buitenzijde werelds
(een vorm van ‘branding’ door de graven, zou je kunnen zeggen).
De kapel vormde zo een decor dat de positie van de Hollandse
graven legitimeerde. Ook elders in het Binnenhof droegen

Annet Westrup-Hoving
Mijnheers kerk. De kerk van Slochteren
en de relatie met de Fraeylemaborg
Slochteren: Fraeylemaborg, 2020, 56 p., ill.
Anne-Maria van Egmond
Materiële representatie opgetekend aan
het Haagse hof 1345-1425
Hilversum: Verloren, 2020, 472 p., ill.

Robert J. Ligthelm
De Kralingse buitenplaatsen van de
16e tot de 21e eeuw. Een vergeten Arcadië
Woudrichem: Pictures Publishers, 2020, 360 p.
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religieuze voorstellingen de boodschap uit dat de Hollandse
graven dichter bij de Goddelijke genade verkeerden dan het
gewone volk. De graven werden bovendien door de afbeeldingen
van hun voorouders op graftombes in een eerbiedwaardige
traditie van heersers geplaatst. De boodschap was duidelijk:
de van God gegeven ordening ging terug tot het begin der
tijden en was zo van bovenaf gesanctioneerd. Verzet tegen die
ordening tastte niet alleen de sociale, maar ook de religieuze
harmonie aan.
Dat de aardse hiërarchie de hemelse ordening weerspiegelde,
zien we ook uitgedragen in het zeventiende-eeuwse interieur
van de kerk van Slochteren. De overgang naar het protestantse
geloof had op die boodschap dus nauwelijks invloed. De lokale
heren van de Fraeylemaborg bekleedden in de kerk een
bijzondere positie. Allereerst in materiële zin: door hun eigen
kerkbank en later zelfs eigen aanbouw, door de aanwezigheid
van rouwborden, door het door hen geschonken Avondmaalzilver
en psalmborden en door hun graven, zowel binnen als buiten het
gebouw. Ook in religieuze zin oefenden de heren (en vrouwen)
van de Fraeylemaborg invloed uit, in de vorm van macht over
de predikanten, die door henzelf waren aangesteld. Het boekje
laat mooi zien hoe de sociale positie van kasteelbewoners zich
in het religieuze bereik toonde – in dit geval in Slochteren.
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RUGGESPRAAK

Delfstof
Corona: dat was tot vorig jaar een biertje voor op
feestjes, met een schijfje limoen erin. Of als we in
academische sferen willen blijven: de hooggeleerden
en zeergeleerden die de promovendus met vragen
bestoken tijdens het schouwspel van de promotie
plechtigheid. Maar feestjes zijn er niet momenteel,
laat staan academische schouwspelen. De laatste
keer dat ik live een promotie meemaakte was afgelo
pen zomer, toen Lenneke Berkhout haar proefschrift
Hoveniers van Oranje glansrijk verdedigde in het
Groningse Academiegebouw.
En de wetenschapsbeoefening zelf? Hoe zit het daar
mee in deze vreemde tijd? Neem nou de bestudering
van kastelen en buitenplaatsen. De archieven – waar
de vaak eeuwenoude getuigen van de elitecultuur
geduldig liggen te wachten tot zij weer eens worden
gelicht en besnuffeld – zitten potdicht. Gelukkig is de
bieb wel open, althans een kamertje waar je bestelde
boeken kunt afhalen, maar ja: de bronnen zelf zijn
nu eenmaal de heilige graal voor historisch onder
zoekers. Vorig jaar tijdens de eerste golf heb ik me
afgevraagd: hoe kan ik het virus tenminste in mijn
wetenschappelijke werk te slim af zijn?
Het antwoord op die vraag kwam al snel: met behulp
van Delpher, de gratis website met doorzoekbare
kranten, tijdschriften en boeken van de Koninklijke
Bibliotheek. Deze digitale goudmijn (de naam
Delpher is een knipoog naar het werkwoord delven)
is al een aantal jaar ouder dan Covid-19, maar nooit
kwam deze website beter van pas dan nu. Aan
Delpher heb ik de vraag gesteld: wat is er in Neder
landse kranten zoal geschreven over de Nederlandse
adel en buitenplaatscultuur sinds pak ’m beet 1900?
Welke ontwikkelingen zien we door de tijd heen?
Welke verschillen zien we per krant? Vooral tegen
woordig kijken onderzoekers vaak ‘van binnenuit’
naar kastelen, buitenplaatsen en adel. Dat levert
prachtige beschrijvingen op van de gebouwen, de
landgoederen of de levens van de bewoners. Delpher
daarentegen biedt de kans om ze van buitenaf – door
de ogen van de samenleving – te bekijken. Kranten
zijn immers spiegels van de tijdgeest, en van groepen
mensen met vergelijkbare meningen.
Het gespeur in Delpher leverde al veel interessants
op. Hanneke Ronnes en ik hopen op termijn een
artikel te smeden van de goudkorreltjes die we
Delfstof

opdelven – maar om op deze plaats alvast enkele
amuses te delen: wist u dat juist de ‘elitekranten’
NRC Handelsblad en de Volkskrant het meest kritisch
(om niet te zeggen giftig) schreven over de adel in
de jaren zeventig, tachtig en negentig? Dat deze
kranten alleen over buitenplaatsen schreven wanneer
deze op de een of andere manier ‘gedemocratiseerd’
waren? (Denk bijvoorbeeld aan de landgoedcamping
– alleen dat woord al ademt democratie – van de
Von Mengdens op Wientjesvoort, die in de jaren
tachtig en negentig min of meer een cultstatus
verwierf.) En wist u dat het De Telegraaf was die in
dit progressieve tijdperk stoïcijns doorging met het
schrijven van sprookjesachtige reportages over edel
lieden, buitenplaatsen en landgoederen? En dat de
adel zijn familieberichten van de weeromstuit steeds
vaker in De Telegraaf plaatste, uiteindelijk vaker dan
in NRC Handelsblad?
De Amerikaanse historicus James Kennedy, kenner
van het naoorlogse Nederland, zei het al: het was
wonderlijk genoeg de elite zélf die er sterk aan bij
droeg dat oude hiërarchische patronen uit de samen
leving verdwenen. Zijn collega Johan Huizinga schreef
in de jaren dertig: ‘De eenheid van het Nederlandsche
volk is bovenal gelegen in zijn burgerlijk karakter.
Of wij hoog of laag springen, wij Nederlanders zijn
allen burgerlijk, van den notaris tot den dichter en
van den baron tot den proletariër.’ Vandaag de dag
mogen buitenplaatsen en landgoederen weer in de
(kwaliteits)krant, maar opvallend: hun bewoners
worden steevast neergezet als nuchtere, hardwer
kende types, die vooral – hoe kan het ook anders –
heel gewoon zijn gebleven.

Claartje Wesselink
en Hanneke Ronnes zijn universitair
docent respectievelijk bijzonder
hoogleraar Historische buiten
plaatsen en landgoederen aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
Zij schrijven om de beurt een
column in Het Buiten
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Adverteren
in Het Buiten?

rentmeester

adviseert particulieren, familiestichtingen en landgoedeigenaren
in het bijzonder inzake:
Restauratie en onderhoud van historische kassen
Levering van retro smeedijzeren kassen

• landgoederen en rijksmonumenten;

0342 491202 info@buiten-goed.nl www.buiten-goed.nl

• natuurschoonwet-rangschikkingen;

Neem contact op met
Didier van Det
T 06 539 609 01
didier@merroos.nl

• oprichting van stichtingen/algemeen nut Beogende instellingen;

• koopovereenkomsten van onroerende zaken;
• uitgifte in erfpacht en vestiging opstalrechten;

• Voor particulieren en bedrijven
• Warmtebehandeling
• Zwambestrijding (huiszwam, kelderzwam)
• Ongediertebestrijding

• agrarisch recht, pacht en jachtrechten;

(muizen, kakkerlakken)

• testamenten en huwelijksvoorwaarden;

NIEUW!

• overdracht naar de jonge generatie;
• afwikkeling nalatenschappen inclusief aangifte erfbelasting.

postbus 82066

2508 eB ’s-Gravenhage

e info@nieuwland-advies.nl

t 070 - 360 40 09

m 06 - 53 28 89 46

i www.nieuwland-advies.nl

• Houtworm- / boktorbestrijding
d.m.v. gassingen met
Sulfurylfluoride (tast de ozonlaag niet aan)

Specialist in warmtebehandeling
tegen houtaantastende insekten
Riperwei 23 | 8406AL Tijnje | T (0513) 52 98 99
F (06) 54 21 18 98 | F (0513) 52 98 38

www.hoekstrabedrijfshygiene.nl

