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Stichting Tussen Vecht en Eem

JAAR VAN DE
HISTORISCHE
BUITENPLAATS

Open Dag op 6 oktober 2012
Historische Buitenplaatsen tussen Vecht en Eem
In samenwerking met het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, Natuurmonumenten en de Historische
Kring Gemeente Loenen, wijdt TVE haar jaarlijks symposium in 2012 aan de Historische Buitenplaatsen.

Plaats: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2,3744 ML BAARN
Aanvang: 09.30: ontvangst, inschrijving en koffie
Voor programma: zie ommezijde

Deelnemersbijdrage
Donateurs van TVE en leden van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake en de Historische Kring Ge
meente Loenen en hun huisgenoten betalen € 18,50; belangstellenden € 21, inclusief lunch en 2 consumptie-
bonnen voor de namiddag.

Aanmelding
Deelnemers wordt verzocht zich schriftelijk aan te melden bij: Penningmeester van TVE, Rostocklaan 7,1404
AD Bussum of per e-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl met vermelding van excursie van voor
keur.

De aanmelding wordt definitief na overmaking van de bijdragen op de betaalrekening van de I NG-bank num
mer 389 2084, t.n.v. Penningmeester TVE, Bussum met vermelding van Open Dag.

Ondergetekende................................................. donateur van TVE, lid van Oudheidkundig Ge

nootschap Niftarlake/ lid van HK Gemeente Loenen/ geen lid

Adres.........................................................................................

Postcode en woonplaats..........................................................

meldt zich aan voor de Open Dag van bovengenoemde organisaties op 6 oktober 2012.



Programma

Ochtendprogramma:
10.00 uur: Lezing van kunsthistoricus René W.Chr. Dessing, voorzitter Stichting Themajaar
Historische Buitenplaatsen 2012, over Het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse
historische buitenplaatsen tussen 1600 en 1900 met nadruk op Amsterdam en de Vecht.

Lezing van specialiste historische tuinen Carla Oldenburger over De kunst van de Zochers.
Vier Haarlemse architecten (drie generaties) hebben tuin- en landschapsarchitectonische
werken ontworpen en aangelegd: Johan David Zocher sr. en jr., Karel Georg en Louis Paul
Zocher. Bij alle projecten werden dezelfde uitgangspunten toegepast met o.a. voorbeel
den in Abcoude, Loenen, Nieuwersluis, Breukelen en Maarssen.

Op Kasteel Groeneveld kan tevens de Tentoonstelling Amsterdammers en hun buitenplaat
sen van het dit jaar honderdjarig Oudheidkundig Genootschap Niftarlake worden bezich
tigd

Middagprogramma:
Per autobus in samenwerking met Natuurmonumenten en de Historische Kring Gemeente
Loenen diverse excursies naar keuze:
A. Bezichtiging van buitenplaats Trompenburg en landgoed Gooilust in ’s-Graveland.
B. Bezichtiging huis en tuin Vreedenhorst in Vreeland en wandeling in Loenen met gids.
C. Bezoek aan buitenplaats Vreedenhoff in Breukelen en wandeling in Loenen met gids.
D. Bezoek tentoonstelling Aanschouw de lusthoven aan de Vecht in Vechtstreekmuseum

Maarssen en door J.D. Zocher ontworpen tuin van Doornburgh, priorij van de Kanunnik-
essen van het Heilig Graf.

Ca. 16.00 Terug met bus en afsluiting op Kasteel Groeneveld.
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Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem



Inhoud
Anton Kos
Chaos en rumoer in 's-Graveland
(1619-1636) 131

Jaap Evert Abrahamse
Wildernis of paradijs? -
Guillelmo Bartolotti en zijn keuze van een
landschap voor een buitenplaats 141

Frits Booy
Guldenhof of Drakenburg -
Een literaire tevens historische
buitenplaats 150

Hans Mous
Een zuinige zeeheld in ’s-Graveland -
Tromps huis door de Fransen verbrand
(1672-1673) 158

Stance de Haas-Staalman
Ontwierp Daniël Stalpaert Trompenburg? 166

Frits Booy
De zegepraalende Vecht -
Een beeld van een rivier in de achttiende
eeuw 175

Jaap Groeneveld
Lanen en wegen op en rond de buitenplaats
De Eult - Drie misverstanden nog eens
belicht 188

Henriëtte Beuk
Buitenplaats De Hooge Vuursche - Een
bewogen geschiedenis 198

Fred Vogelenzang
Upstairs, downstairs -
De ambivalente relatie tussen buitenplaats
bewoners en hun personeel 212

Thera Coppens
Ma chère Zoestdycke -
Vorstelijke bezoekers op paleis Soestdijk
in de negentiende eeuw 222

Frits Booy
Bezongen buitenplaatsen -
Lofdichten op Rustryk te Muiderberg,
Groeneveld te Baarn en Boom en Bosch te
Breukelen 230

Juliette Jonker-Duynstee
Vreedenhorst in Vreeland 239

Joris Cammelbeeck en Inger Groeneveld
Interview met mevrouw Van Asch van Wijck
over Larenberg 246

Jan Vollers
Natuur en landschap van de Vechtstreek 251

Boekbesprekingen
•  Buitenplaatsen 254
• DeVechtgids 255

Aankondiging De dood van een erfgooier 257

Cursus Gooi-ologie 258

Agenda 259

Illustratie omslag voor (inzet): Kasteel Groeneveld te Baarn in 2012 (foto Frits Booy); zie p. 230 e.v..
© TVE 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem
ming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepa
lingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog
tot de uitgever wenden.

130 TVE 30e jrg. 2012



Historische buitenplaatsen, veelzijdig
belicht

2012 is het jaar van de historische buitenplaats.
Langs de Vecht, in ’s-Graveland en in het Eem-
land zijn in de zeventiende eeuw, maar ook
nog daarna, heel wat buitenplaatsen aange
legd. Verschillende daarvan zijn inmiddels ver
dwenen. Het lag dan ook voor de hand dat dit
themanummer over de buitenplaatsen in onze
regio zou gaan.

In dit nummer komt u een aantal van deze
lustoorden tegen. U leest over de plannen die
gemaakt zijn voor de ontginning van
’s-Graveland en van de heide bij Soest (de arti
kelen van Anton Kos en Jaap Evert Abraham-
se). U leest over de vernietiging en de nieuw
bouw van Tromps buitenhuis in ’s-Graveland
(Hans Mous en Stance de Haas). Verder vindt u
artikelen over verdwenen buitenplaatsen in
Baarn: Drakenburg en De Eult (respectievelijk
Frits Booy en Jaap Groeneveld).

De Hoge Vuursche (Henriëtte Beuk) was to t
1939 een buitenplaats, Vreedenhorst (Juliette
Jonker) is het nog steeds. Soestdijk neemt van
zelfsprekend een heel eigen plaats in: Thera
Coppens schrijft over het paleis en de indruk
ken die prinses Sophie en haar bezoekers eraan
overhielden. Een heel ander aspect van de
buitenplaatsen vindt u in het artikel van Fred
Vogelenzang over de relatie tussen de eige
naars en hun personeel.

De lof van de buitenplaats is vaak bezongen,
vooral in de achttiende eeuw. U vindt hier
meer over in de artikelen van Frits Booy over
de hofdichten van Jan de Marre en over het
achttiende-eeuwse boek De zegepraalende
Vecht. Tenslotte legt mevrouw Vicky van Asch
van Wijk uit wat het inhoudt om een buiten
plaats (Larenberg) te bewonen en te onderhou
den.

Het is dus een ‘buiten’gewone aflevering van
TVE geworden.

Hans Mous

Chaos en rumoer in 's-Graveland
(1619-1636)

Anton Kos

Het is 1619, begin oktober. Prins Emanuel van Portugal (1568-1638) staat midden in
een zandige kale vlakte ten zuiden van Hilversum, in Gooiland. Heel warm zal het
niet geweest zijn, heel koud wel. We bevinden ons immers in de Kleine Ijstijd,
waarin de winters vroeg begonnen en laat eindigden. Na enige tijd draait Emanuel
zich om naar zijn schildknaap en zegt: ‘Genoeg getuurd. We gaan terug naar Den
Haag.'1

Daar aangekomen liet hij een brief opstellen
waarin hij de Rekenkamer toestemming vroeg
de vlakte aan te kopen. Het was namelijk een
uitstekende plek voor de bouw van een fraaie
residentie en de aanleg van enkele even fraaie
buitenplaatsen. De Gooise boeren, die daar vaak
scharrelden of plaggen staken, zouden er wel
niet zo moeilijk over doen. Bovendien hadden
de Staten van Holland en West-Friesland (verder
de Staten) de landsheerlijke rechten van de Hol

landse graven aan zich getrokken. In feite was
Gooiland onderdeel van de ontluikende Repu
bliek en dus ‘eigendom’ geweest van Emanuels
inmiddels beroemde schoonvader, Willem van
Oranje (1533-1584).

Geen probleem dus, dacht Emanuel. Het pak
te geheel anders uit. Al snel werd duidelijk dat
de Gooise boeren er helemaal geen trek in had
den. Zij hadden als erfgooiers gebruiksrechten
op zogenoemde gemeenschappelijke gronden
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zoals heidevelden, weilanden en moerassen.
Ook deze vlakte behoorde daartoe.2 P.C. Hooft
(1581-1647), naast schrijver ook baljuw van
Gooiland, adviseerde daarom en uit vrees voor
grote moeilijkheden met die erfgooiers geen
toestemming te verlenen.

Vijf jaar later. Opnieuw werd er verzocht die
vlakte te mogen ontginnen. Dit keer door enke
le Amsterdammers, in samenwerking m e t... ja
zeker, P.C. Hooft. Kennelijk ging hij gemakkelijk
aan zijn eerder zo zorgvuldig onderbouwde te
genwerping voorbij. Die kwam als een boeme
rang terug, want de erfgooiers pikten het in
derdaad niet. Ze raakten uitzinnig van woede
en grepen met harde hand en langdurig in.

In dit artikel ga ik in op de redenen van het
erfgooiersoproer tegen de ontginning en be
bouwing van de zandige kale vlakte, het latere
’s-Graveland, en belicht ik de motieven van de
hoofdrolspelers. De tijdspanne loopt van 1619
to t 1636, toen ’s-Graveland werd opgeleverd en
de erfgooiers hun verzet eindelijk staakten.

1619: voorspel

Emanuel vond het eigenlijk een gebied van
niks. Het enige wat op deze plek mogelijk was,
was een rigoureuze herinrichting. Niemand kon
het daarmee oneens zijn. Dat bleek al snel een
misverstand. De erfgooiers hechtten andere
waarden aan dergelijke gronden. Het ging hun
niet alleen om vet rundvee en struise paarden
op grasrijke weilanden of om ruisend graan op
vruchtbare akkers. Het ging hun eveneens om
grond waarop ze sprokkelhout en paddenstoe
len konden vinden, of waarop hun beesten in
tijden van slechte grasgroei toch wat te grazen
hadden. Bovendien hadden ze die vlakte sinds
mensenheugenis gebruikt. En waarom zouden
ze ervan afzien? Toch niet vanwege de grootse
plannen van een ‘vreemde’ notabele? Daar had
den ze helemaal geen boodschap aan.

Hooft kreeg op 15 oktober 1619 van de Re
kenkamer opdracht om advies over Emanuels
plannen uit te brengen. Kunnen we zijn ver
zoek wel of niet inwilligen? En zo ja of zo nee,

waarom wel of niet? Hooft wilde van de gebrui
kers of eigenaren alle gerechtelijke aanspraken
op die grond vernemen, het liefst zwart op wit.
Tevens vroeg hij naar de agrarische waarde er
van, bijvoorbeeld de huidige en te verwachten
opbrengst. Zijn uitgebreide brief aan de Reken
kamer volgde vijf dagen later.3

Hooft had uit een overleg met de stad Naar
den en de Gooise dorpen opgemaakt dat de
desbetreffende grond vooral uit kiezelstenen
en grof zand bestond en eigenlijk alleen als hei
de diende waar schapen konden grazen. Het
strooisel kwam vermengd met schapen- en
rundveemest ten goede van de schrale bouw
landen. De erfgooiers lieten hem weten het
volste recht op het gebruik te hebben, ondanks
dat de grond aan de Staten toekwam. Als be
wijs overhandigden ze een vonnis van de Grote
Raad van Mechelen uit 1474. Hooft voegde een
samenvatting toe, maar ging er verder niet op
in. In het kort kwam het hier op neer: de Hol
landse graven waren eigenaren van alle Gooise
grond, dus inclusief de gemeenschappelijke
gronden, maar de erfgooiers hadden daarop
gebruiksrechten.

De baljuw vervolgde met andere argumenten
die door de erfgooiers tegen de voorgenomen
ontginning te berde werden gebracht. Van ouds
her betaalden zij speciale belastingen om ge
bruik te mogen maken van het bos. Hooft noem
de die bostienden, maar het ging hier om de zo
genoemde koptienden. Het bos was verdwenen
en toch moesten de erfgooiers die koptienden
ophoesten. Hooft trachtte de erfgooiers daar
van te ontlasten op voorwaarde dat ze hun pre
tenties op de vlakte in kwestie lieten varen. Daar
trapten de erfgooiers niet in. Ze wezen de bal
juw erop dat hun streek inmiddels veel meer in
woners telde en dat er daardoor veel meer be
hoefte was aan vruchtbare grond. Voor verbete
ring van de al in gebruik zijnde gronden waren
ze nu juist aangewezen op de plaggen die ze on
der andere van die vlakte staken. Door het ver
lies ervan zouden ze bovendien aan de bedelstaf
geraken en hoe zouden ze dan hun belastingen
moeten betalen? En wat te denken van al hun in
vesteringen en werkzaamheden aldaar?
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P.C. Hooft, kopie naar een origineel van Michiel Jansz.
van Mierevelt (1566-1641), circa 1909 (Stichting Rijksmu
seum Muiderslot).

Hoewel Hooft twijfelde aan de rechtsgeldig
heid van hun argumenten, adviseerde hij toch
om van de ontginning af te zien. Hij voorzag or
deverstoringen en ook stond hij niet in voor de
veiligheid van de ontginners en arbeiders. Op
een vruchtbare onderhandeling had hij even
eens geen goede hoop. Nee, Emanuel kon
maar beter elders grond aankopen. Het plan er
simpelweg doordrukken leek Hooft ook onver
standig. Dat had de ervaring geleerd. Als een
geheel volk tegen iets is, dan is het onverstan
dig dat bezwaar te negeren, waarmee hij fijn
tjes aan de Opstand refereerde. Dan kon je ver
want zijn aan Willem van Oranje en zelfs als
prins van Portugal door het leven gaan, de wil
van het volk ging voor.

1624-1633: middenspel

Jan Ingei, een Amsterdamse advocaat en pro
jectontwikkelaar, diende eind 1624 een aan
vraag in om toestemming to t ontginning van
een stuk grond in het westen van Gooiland te

verkrijgen.4 Het idee was ontstaan tijdens een
inspectietocht in april 1619 aangaande de gren
zen tussen Gooiland en Utrecht. Met het Gooi-
ersbos was namelijk ook de boom verdwenen
die als grenspaal dienst deed. Dus nog voordat
Emanuel daar rondliep en mijmerde over wat
hij daarop dacht te realiseren, waren Ingei,
raadspensionaris van Amsterdam Adriaan
Pauw (1585-1653) en Hooft hem voorgegaan/'

Met andere woorden: het ging hier om een
identiek verzoek als dat van Emanuel, de ont
ginning van precies diezelfde vlakte, om er ’s-
Graveland van te maken: ‘[...] to t culture van
de Goysche vullingen genaemt ’s-Graveland’.6
Het gebied was verlaten, werd door niemand
gebruikt, was in de winter ontoegankelijk en in
de zomer bracht het louter mos en biezen
voort, aldus de ontginners in spe. Ze zagen die
minstens vijfhonderd en maximaal zeshonderd
hectare ‘ruw hey oft woest velt’7, gelegen ten
oosten achter Kortenhoef, als dé plek waarop
buitenhuizen konden worden gebouwd, waar
in rijke Amsterdammers konden verpozen zon
der dat ze de stank van de Amsterdamse
grachten in hun neuzen hadden hangen.

Door niemand gebruikt? Louter mos en bie
zen? ‘Mos en biezen’ leken in de visie van pro
jectontwikkelaars waardeloos, maar waren
voor de meeste erfgooiers en met name die uit
Hilversum van grote waarde. Hooft had het in
1619 zelf van hen vernomen; denk aan het
rundvee en de paarden die in de winter op stal
stonden, gevoed met in de zomer gewonnen
hooi, verzameld op dergelijke ruwe en woeste
velden. Denk aan de mest vermengd met daar
gestoken plaggen en strooisel, waarmee de ak
kers bevrucht werden. Denk aan manden.

17 maar1 1625: het begin van 's-Graveland
Dit keer verleenden de Staten wel toestem
ming voor de ontginning. Uiteraard had Hooft
geen negatief advies uitgebracht, aangezien hij
samenzwoer met de aanvragers. Maar zo mak
kelijk kwam hij er niet mee weg. De Staten stel
den de voorwaarde dat de projectontwikke
laars het eens moesten worden met de erf
gooiers over schadeloosstelling en dergelijke.
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De baljuw moet het al zwaar te moede zijn ge
worden bij het idee, want hij wist dat Gooiers
aan de onderhandelingstafel weinig to t niets
toegaven.

Hooft cum suis deden om die reden een billijk
bod en kwamen meteen to t een regeling. De
erfgooiers mochten binnen twaalf jaar het
hoogveen zelf afgraven. Daarna zouden zij jaar
lijks een grondrente van 650 gulden ontvan
gen. Dat het lukte om to t een vergelijk te ko
men, had te maken met wie de ontginners en
de baljuw hadden onderhandeld. Zij deden dat
met de ‘regeerders’ of bestuurders van de stad
Naarden en de Gooise dorpen, weliswaar voor
het grootste deel erfgooiers, maar ten zeerste
bereid water bij de wijn te doen, als het op gel
delijke compensaties zou uitlopen. De Hilver-
sumse erfgooiers gingen echter niet akkoord.
Ze waren laaiend. Verlies van grond was wel
het laatste waarop ze zaten te wachten. En aan
die compensaties hadden ze niets of weinig,
want die gelden vloeiden toch naar de algeme
ne erfgooierskas... in Naarden.

Drie maanden later ontving Hooft een brief
van de Staten, waarin hij gemaand werd om de
orde te bewaren en de boel te regelen. De pro
jectontwikkelaars waren werkelijk bezorgd dat
sommige Gooiers stampij zouden maken. Dat
zou ten koste kunnen gaan van de ontginnings-
plannen en dus van hun investeringen. Klaar
blijkelijk hadden ze van het ophanden zijnde
oproer vernomen, anders werd Hooft niet op
zijn taken gewezen. De Staten waren hem hier
bij behulpzaam via een extra maatregel.

In gehoorsaemheijdt ende stilligheijdt
Op 9 oktober 1626 volgde een ampliatie, een
aanvulling op de beschikking van 1625. De over
heid forceerde de ontginning door te laten we
ten, dat de erfgooiers zich gehoorzaam en
kalm moesten gedragen. Daartegenover stond
de voorwaarde dat de ‘Edel Mogende Heeren’
geen uitgiften van erfgooiersgrond meer kon
den doen zonder met de erfgooiers te overleg
gen over geldelijke tegemoetkomingen.

Het was nu toch min of meer slikken of stik
ken. Evenwel bleven de erfgooiers zich verzet-

Pieter Gerardus van Os (1776-1839), Vergezicht over de
weiden bij 's-Graveland, 1817 (Rijksmuseum Amster
dam).

ten, ook via de geijkte geweldloze weg. Hoe
wel het vonnis van 1474 rechtsgeldig was en
bleef, werd de executie ervan door de opeen
volgende Gooise bewindvoerders voor het -  of
liever hun - gemak vaak vergeten. Ook Jan In-
gel kon er niet veel mee. Hij was woest toen de
erfgooiers hun zaak voorlegden bij de recht
bank (het Hof van Holland) en vroegen om een
bevelschrift waarin de ontginning van de vlakte
werd verboden. Op 11 januari 1627 klaagde In-
gel hierover tijdens een vergadering van de
Staten en eiste ondersteuning. In tweevoud
ging zijn verzoekschrift naar de rechtbank.8

Op 19 januari kregen de Staten een reactie.
De ‘Gemeente van Goyland’, dus de erfgooiers-
organisatie, werd bekrachtigd in haar gebruiks
rechten op die vlakte: ‘[...] toegeweesen, was
utile Dominium [gebruiksrecht] van deselve
Vullinge [...]’. Ingei diende daarom nog een
verzoekschrift in, waarin hij mededeelde dat
ook na 1474 een deel van die vullingen door de
stad Naarden was uitgegeven. Dus waar had
den ze het eigenlijk over? Indien de rechtbank
gevolgd zou worden, dan zouden de toestem
ming to t ontginning en de afspraken daarover
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ongeldig zijn. Daarom werd het Hof '[...] seri
euselijk aangeschreeven, vermaand en ver
volgt [ .. .] ’ om het mandement in te trekken,
waarna Ingei en consorten aan de slag konden.

Dat gebeurde. Op 12 maart gelastten de Sta
ten dat er een akte opgesteld moest worden
waarin de Cooiers werd verboden door te gaan
met de verdere ‘ontgronding of afhaalinge in
de Geoctroyeerde Vullingen’. Ook zouden de
verwijdering van ontginningswerken en het
hinderen of mishandelen van de ontginners en
hun arbeiders streng worden bestraft.

Renverseren en ommesmijten
Al een dag later, op 13 maart, lieten de
‘Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant
etc’ op niet mis te verstane wijze weten dat het
afgelopen moest zijn met het hinderen van de
ontginning ‘alsnu genaemt S Gravenlant’. Het
was hun namelijk ter ore gekomen dat er lie
den waren die de ontginningswerken wilden
‘renverseren’ (vernietigen) en ‘ommesmijten’.
En dat was niet de bedoeling. Voortaan moes
ten Ingei en consorten met rust gelaten wor
den. Niemand mocht hen en hun werklui be
dreigen en al helemaal niet aanvallen en ver
wonden. Er werden inderdaad flinke geld
straffen in het vooruitzicht gesteld: bij een eer
ste overtreding vijfentwintig gulden, bij een
tweede vijftig en na een derde zelfs honderd
gulden. Een deurwaarder moest dit besluit pu
bliceren en ophangen aan de daarvoor gebrui
kelijke plekken -  bijvoorbeeld aan de kerkdeu
ren of dorpshuizen.9

Deze verordening werkte als een rode lap op
een stier. Ondanks de strenge eis zich koest te
houden en alle forse geldboetes die in het ver
schiet lagen, namen de Hilversumse erfgooiers
vrijwel direct de wapens op. Niet alleen omdat
de werkzaamheden al waren begonnen, maar
ook omdat ze zich door de rechtbank in de
steek gelaten voelden. Ze vernielden de al aan
gevangen ontginningswerken; ze sloegen de
arbeiders in elkaar, zaten de vluchtende op de
hielen en staken de boel in de brand. Kortom,
‘de eerste demolitie, daer van ghedaen in Mar-
tie 1627’, was een feit.

Hans Bayens (1924-2003), De Erfgooier, 1977 (foto Eric
Kos, 2007).
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Overigens moet dat voor 22 maart hebben
plaatsgevonden. Jan Ingei refereerde op die
datum immers aan de verordening van 13
maart tijdens een Statenvergadering: [...] over
de moetwil van de Goyers, die met trekken van
Klokke [bij de eerste gelegenheid erop uittrok
ken] de Werken afgeworpen hadden. Dat moest
nu echt opgelost worden, want hen [... ] is ver-
staen, dewijle deese moetwil feitelijk moet wer
den gedaan te repareeren. En om nog meer cha
os te voorkomen werd een paardenmiddel in
gezet: ruiters en soldaten.10

Kennelijk heeft de militaire inzet enigszins
gewerkt, want het bleef lang ‘stil’. Toch ver
moed ik dat er tussen 22 maart 1627 en begin
1633 flink maar tevergeefs onderhandeld werd
tussen de Hilversumse erfgooiers, het erfgooi-
ersbestuur, de baljuw Hooft en de Amsterdam
se projectontwikkelaars. Ook zullen er diverse
lieden in elkaar geslagen zijn en werden her
nieuwde ontginningswerkzaamheden ver
stoord. In 1633 grepen diverse overheden daar
om gezamenlijk in. Ditmaal ogenschijnlijk har-
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der en vaster en zekerder van plan het verzet
voorgoed te breken.11

De Hilversumse deurwaarder Van Dalen zeg
de van overheidswege op 29 januari 1633 het
dorpsbestuur van Hilversum aan de vernielin
gen ongedaan te maken. Ook hamerde hij op
het nakomen van de afspraken aangaande ’s-
Craveland en verwees hij naar een resolutie
van een dikke week eerder (21 januari), waarin
de Staten het aanhoudende geweld opnieuw
hadden veroordeeld. De dorpsbestuurders be
loofden op 7 februari pas op te houden met
vergaderen, als aan de resoluties uitvoering
was gegeven, dat wil zeggen, wanneer de
bouwsels hersteld waren in dezelfde staat als
voor de vernielingen.

Verder moest iedereen zich behoorlijk gedra
gen om het octrooi ‘effect te laten sorteren’,
zodat d'lmpetranten rustelijck ende vredelijck
hun werkzaamheden konden starten. En op
merkelijk, ook dat [...] niemant mede niet de
Inghesetenen van Hilversom voors sullen verbie
den ofte verhinderen de aenneminghe vande
wercken by de Impetranten te doen macken. ' 2

Het dorpsbestuur stemde dus in, vooral met
het oog op de rust die in de streek zou terugke
ren en vanwege de werkgelegenheid voor zijn
bevolking. Hilversummers zouden natuurlijk
heel goed kunnen profiteren door aan de ont-
ginningswerkzaamheden deel te nemen.

Dorpsbestuurders en boze erfgooiers gingen
echter zelden hand in hand. Op 12 maart 1633
laaide het verzet weer op. Vermomde erfgooi
ers joegen de arbeiders helemaal voorbij Anke-
veen. Ze gooiden de ruiten in bij een aannemer
en staken bijna het in aanbouw zijnde huis van
een participant in brand. Opnieuw volgde een
verordening van de Staten (2 april 1633). Weer
werd het geweld sterk veroordeeld en werden
er zware straffen en hoge geldboetes op ge
weldplegingen gelegd. De inkt was nog niet
droog, toen de Hilversummers hun verzet con
tinueerden. Wederom kwamen er soldaten en
ruiters aan te pas, maar ook deze keer lukte
het hun niet de verbolgen Gooiers tegen te
houden.

1634: eindspel

De onverzettelijke houding, die gepaard ging
met veel geweld en intimidatie, ‘resulteerde’
op 18 maart 1634 in een overeenkomst. Op ba
sis van een heuse ‘buurspraak’ of algemene
vergadering werd dan eindelijk de vrede gete
kend.13 De aanleg van ’s-Graveland kon niet
worden gestopt -  daar was iedereen het intus
sen wel over eens, maar vanaf die tijd mochten
de Staten of welke overheidsinstelling dan ook
niet langer zomaar en zonder overleg erfgooi-
ersgrond voor andere dan agrarische doelein
den bestemmen, laat staan verkopen. Voor de
zekerheid lieten de erfgooiers de beoogde ’s-
Gravelanders en hun geboren en ongeboren
nazaten instemmen met de bepaling dat soo
lange sij op de geoctroijeerde gronden waren
wonende, op de gemeente van Gooylant
[daarmee werden alle erfgooiersgronden be
doeld] huere beesten [rundvee, paarden en
schapen] niet [...] weyden nochte ook plaggen
slaan, om op de geoctroyeerdens gronden te
brengen. ' 4 Ofwel de huidige en toekomstige
bewoners van het zogenoemde Eerste Blok,
het latere ’s-Graveland, konden op geen enkele
wijze profiteren van de Gooise gemeenschap
pelijke gronden. En dat gold ook voor erfgooi
ers die daar gingen wonen. Zij verloren hun erf-
gooierschap niet, maar hun rechten raakten
‘comateus’; ze werden slapende erfgooiers.
Een deel van het beoogde ontginningsgebied
waarop ’s-Graveland zou moeten verrijzen, kre
gen de erfgooiers trouwens terug, het zogehe
ten Tweede Blok.

Op 7 juni 1634 was het zover. De kavelvoor-
waarden voor 's-Graveland werden uitgegeven
en het terrein werd in zes delen aan gegadig
den verloot.1’' Hooft kocht twintig morgen die
hij na 30 augustus en voor 13 maart 1636 ver
kocht aan de Heer van Nederhorst. Die had van
hetzelfde lot ook twintig morgen gekocht, dus
hij schafte belendende grond aan.16

Toch was het nog niet helemaal gedaan met
het erfgooiersgeweld. Dat blijkt uit brieven die
Hooft schreef naar aanleiding van een reeks
met de aanleg van ’s-Graveland in verband
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Voorblad van de uitgiftebrief van de kavels te 's-
Graveland (S teekarchief Gooi en Vechtstreek).
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staande gebeurtenissen. Zo was de Hilversum-
se schout Daniel Hulst opgetreden tegen dege
nen die aan het oproer hadden meegedaan.
Het had hem niet populair gemaakt. De sche
penen Claes Claeszoon Boelhouder en Henrik
Harmanszoon probeerden hem uit zijn ambt te
laten zetten. Ze repten over zijn onbeschoft
heid en scheldpartijen, maar het ging hun voor
al om het feit dat hij de kant van de overheid
had gekozen en niet die van zijn dorpsgenoten
en misschien wel mede-erfgooiers. Hoewel
Hooft de schout ook een onbehouwen onge
leid projectiel vond, hield hij hem in functie,
juist vanwege diens optreden in ’s-Graveland.

1636: naspel

Er zat maar één ding op: ’s-Graveland moest
zich juridisch en misschien ook wel maatschap
pelijk geheel losweken van Gooiland. Anders
bleven die erfgooiers bezig. Op 13 maart 1636
adviseerde Hooft de nieuwbakken ’s-
Gravelanders een eigen heemraadschap en
schoutambt in te stellen. In een brief gaf hij
tekst en uitleg. De ‘geoctrooieerden’ hadden

niet alleen langdurig schade geleden van de
continue vernielingen, ook waren alle overeen
komsten met de erfgooiers hun onwelgevallig
geweest. Het in hun ogen ‘afgedrongen ac-
coort’ had hun ook nog een strook langs de
oostgrens van de ontginning gekost, het latere
Naarderveld en Trompenveld. Aangezien Hooft
geen enkele fiducie had in de Hilversumse
rechtspraak, stelde hij voor eigen bestuurders
aan te stellen met een rechtbank, om daar alle
civiele zaken af te handelen.

En zo was de wording van ’s-Graveland vol
tooid. In feite hadden Hooft en Ingei jarenlang
gemene zaak gemaakt om van een zandige ka
le vlakte een rechthoekige bouwstrook te ma
ken, geschikt voor de aanleg van buitens met
siertuinen, doorkijkjes, a-ha’s, grote vijvers en
ruiterpaden. De bewoners lieten nadien erom
heen weilanden aanleggen, terwijl verderop
jonge aanplant geacht werd snel te verbossen,
waardoor flora en fauna to t leven zouden kun
nen komen. En zoals vrijwel alle Gooise be
stuurders en bewindvoerders en vreemde ge
lukzoekers ondervonden en zouden ondervin
den, waren er erfgooiers die niets van doen
wilden hebben met al die pracht en praal. Niet
omdat ze geen waardering voor schoonheid
hadden. Vooral omdat ze waardevolle ‘eigen’
grond zagen verdwijnen.

Besluit

De erfgooiers hadden dus goede redenen om
de stichting van ’s-Graveland tegen te houden.
Dat deden ze misschien met disproportioneel
geweld, maar hun woede werd deels veroor
zaakt door de houding van de notabelen. De
meeste ’s-Gravelanders vonden de erfgooiers
arrogante agrariërs, stugge spelbrekers en on
behouwen onverlaten die met zogenaamde
want verouderde rechten te hoop liepen. Die
rechten waren voor erfgooiers echter van le
vensbelang en vigerend. Daarnaast speelden
immateriële argumenten mee. Erfgooiers za
gen hun gronden ook echt als hun gronden.
Dat in 1474 de Hollandse grafelijkheid eigenaar
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C. Dankertsz de Rij, Kaart van Gooiland, van Hilversum to t Vreelandt en Naerden to t Weesep, 1636. (zuiden boven)
(Noordhollands Archief).

was verklaard, kon hun eigenlijk niet veel sche
len. In de praktijk zwaaiden ze de scepter over
de meeste Gooise gronden, waarover ze netjes
en al genoeg belastingen betaalden.

De rol van baljuw Hooft is op zijn zachtst ge
zegd discutabel. Hij was nog voor het verzoek
van Emanuel met de latere projectontwikke
laars ter plekke geweest. Toen moet het idee al
zijn ontstaan om iets nuttigs met die vlakte te
doen. Dat idee is waarschijnlijk gaan rondzin
gen of kwam tegelijkertijd bij Emanuel op.
Hooft verhulde echter zijn eigen bedoelingen
en trok een rookgordijn op door op de rechten
van de erfgooiers te wijzen en de te verwach
ten onrust als hij die niet eerbiedigde. Die Gooi
se boeren kwamen hem sinds 1619 en to t 1625
dus goed van pas.

Hooft wilde echter niets met hen te maken
hebben, laat staan dat hij iets over of van hen

wist of hen tegemoet zou komen, als het op
grondaanspraken aankwam. Hij bezigde in zijn
brieven niet een keer een term die op een erf-
gooier sloeg17, en had het ook nooit over de
erfgooiersorganisatie Stad en Lande van Gooi
land. Met erfgooiers was het altijd slecht ker
sen eten. Toch haalde hij, wellicht ‘erf-
gooiersmoe’, in 1625 zijn neus voor hen op.

En dat heeft hij geweten. Meer dan tien jaar
conflicten en ernstige incidenten om en in het la
ter prachtige ’s-Graveland. De chaos en het ru
moer verhinderden een snelle ontginning en
bouw van de buitens, maar Hooft en Ingei zullen
uiteindelijk tevreden zijn geweest. En de erf
gooiers? Die namen hun verlies, sloten inwoners
van ’s-Graveland uit van gebruik van hun gron
den en lieten bepalen dat een onderneming als
deze nooit en te nimmer meer mocht plaatsvin
den. Het was in zekere zin mat noch remise.
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’s-Graveland was in feite vanaf de stichting
geen Gooiland meer, ondanks dat het tegen
woordig to t het Gooi wordt gerekend, als on
derdeel van de fusiegemeente Wijdemeren.
Andersom geredeneerd: ’s-Graveland is en
blijft historisch gezien oorspronkelijk Gooise
grond, erfgooiersgrond, en behoort daarom te
recht to t het Gooi. Het is er heerlijk, schoon en
fraai... in tegenstelling tot de eerste tien jaren
van zijn bestaan.

Met dank aan Jaap Evert Abrahamse en Karin
Abrahamse (geen familie of gerelateerd).

Dr. Anton Kos is in 2009 aan de Universiteit Lei
den gepromoveerd op zijn proefschrift Van
meenten to t marken: een onderzoek naar de
oorsprong en ontwikkeling van de Gooise mar
ken en de gebruiksrechten op de gemene gron
den van de Gooise markegenoten (1280-1568). Hij
publiceert regelmatig in TVE.

Noten

1. Emanuel was in 1597 getrouwd met Emilia van
Nassau (1569-1629), een dochter van Willem van
Oranje en zijn tweede vrouw Anna van Saksen
(1544-1577). In 1626 scheidde Emanuel van Emilia.
Het paar kreeg maar liefst tien kinderen die aan
geduid werden als prinsen of prinsessen van Por
tugal. De longh, Oranjebastaarden, p. 17. De Kleine
Ijstijd duurde van 1550 to t 1750. Zie Mann, 1493,
P- 5-57-

2. Voor de algemene geschiedenis van de erfgooiers
verwijs ik naar Kos en Abrahamse, Erfgooiers. Ten
eeuwigen dage en de handelseditie van mijn
proefschrift, Van meenten to t marken. Voor speci
fiek de gemene gronden, p. 28-31. Voor de over
dracht van Gooiland naar Holland, p. 87-97. Voor
de koptienden, p. 64-65, p. 138-143. Voor Kerk-
elanden, p. 325-329. Voor geërfde Gooiers o f veld-
slaggerechtigde boeren, p. 133-138.

3. De brieven van Hooft zijn in drie delen bezorgd
door Van Tricht. Ik heb gebruikgemaakt van de
deel I en II. I: p. 59, nr. 76, 9 november 1614, 237-
238, nr. 150,13 november 1619, 380-381, nr. 145,15
oktober 1619, 369-370, nr. 146, 20 oktober 1619,
371-372, nr. 216a, 26 juni 1625, 513, nr. 237, 2 juni
1626, 561-562. II: nr. 480, 18 september 1631, 242,

nr. 652, 30 augustus 1634, 554-555, nr. 738, 27 de
cember 1635, 711-712, nr. 741, 9 januari 1636, 718-
720, nr. 742, 9 januari 1636, 721-722 en nr. 762, 13
maart 1636, 750-751.

4. Staalman, Met kennis van zaken, 20: Mr. Jan Ingei
ende Consorten, om enige grafelijke grond, gele
gen opt uyterste van Goijlandt [ . . . ]  aende Mien te
aldaer [...].

5. Zie voor de weergave van Enklaar 81 De Vrankrij-
ker hun Geschiedenis van Gooiland II, p. 58-62.

6. Een vulling was of een ‘aanvullend stuk land bij
ander land’ o f een uitgegraven stuk veen, voor de
tu rf dus, waarin weer aarde is gestort; ook be
kend als ‘onlanden’. Beide betekenissen kunnen
in dit bestek.

7. Tromp, Van Immerseel en Aschman, 's-Graveland
en zijn buitenplaatsen, 6: [. . . ]  dewelcke als desert
ende van niemant gebruijkt werdende [. . . ]  en des
winters niet gangkbaer ende onaccessibel, ende
des Somers nijet dan mosch ende b/esen voortbren
gende. Zie ook 13.

8. De passages uit de notulen van de Staten van Hol
land (RVH RHW) die ik heb aangehaald staan op
pagina 10,22, 60,74.

9. AGV, nr. 154: [ . . . ]  de voors wercken [ . . . ]  te willen
renverseren [o f] ommesmijten/ [ . . . ]  consorten ha
re personen, wercken, werckluijde ofte nemant an
ders van haren twegen eenigerwijse te beschadi
gen, te dreygen ofte andersints te inuireren
[verw onden][...]/ Duerwaerder ofte bode hier toe
versocht dit jegenwoordige placaet binnen die Ste
de van Naerden ende dorpen van Goijlandt te publi
ceren ende te affigeren ter plaetse daermen ge-
woonelijck is publicatie ende affixie [aangeplakte
bekendmaking] tedoen [...].

10. RVH RHW, 74: [. . . ]  een Vaan Ruyterye, of eenigen
Soldaten, om de moetwilligen te compresseeren.

11. Overigens noemde Hooft de ontginning in 1631
nog ‘Goejsche woestijnen’, op basis waarvan ik
aanneem dat de werkzaamheden sedert 1625 in
derdaad nauwelijks gevlot waren.

12. AGV, nr. 155.
13. Ik vermoed dat de buurspraak in 1633 werd ge

houden en in 1634 resulteerde in de regeling. In
1633 werd namelijk al gewag gemaakt van een
buurspraak: [. . . ]  dat wij naer verscheydene met
den anderen ende met onsen gemeene Bueren daer
over gehoudene conferentien ende buur-spraecke
[.. . ].  AGV nr. 155. Vgl. Enklaar en de Vrankrijker,
Geschiedenis van Gooiland II, p. 62. Zie ook Meyer,
‘Het Tweede Blok’, p. 50.

14. Enklaar 81 De Vrankrijker, Geschiedenis van Gooi-
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land II, p. 62.
15. SAGV CAP, 118.
16. Zie Tromp en Six, De buitenplaatsen, 22. Hooft

kocht samen met een zekere G. van Reede de ka
vels 22 en 23, waarop later Gooilust en deels Bou-
s/gt zouden verrijzen.

17. Die term komt trouwens pas rond 1700 in zwang.
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Wildernis of paradijs?
Guillelmo Bartolotti en zijn keuze van een landschap voor een
buitenplaats

Jaap Evert Abrahamse

Enige tijd geleden vertelde media-ondernemer Joop van den Ende in een televisie-
interview hoe hij van de gemeente Amsterdam het aanbod had gekregen om voor
één gulden per jaar een bouwperceel aan de Arena-boulevard in erfpacht te nemen. 1

Dat perceel was bestemd voor de bouw van een theater. Van den Ende kreeg de
mogelijkheid voor een goedkope uitbreiding van zijn amusementsimperium in
Amsterdam-Zuidoost, de gemeente hoopte in ruil daarvoor op enige levendigheid in
dit nieuwe ‘nevencentrum’. Door naast de geplande megabioscoop een theater te
bouwen beoogde men ook ’s avonds menselijke activiteit te genereren in dit buiten
kantoor- en voetbaltijd uitgestorven gebied. Van den Ende vertelde in het interview
hoe hij zich op een doordeweekse avond naar Zuidoost had laten rijden en op de
braakliggende kavel was gaan staan. Hij wilde de omgeving op zich laten inwerken
om vervolgens een beslissing te nemen over het al dan niet doorzetten van zijn
theaterplan.

Guillelmo Bartolotti I (1602-1658) bevond zich
ongeveer 350 jaar eerder in een vergelijkbare si
tuatie. Bartolotti was in zekere zin een voorgan
ger van Van den Ende: een van de rijkste Am
sterdammers met zakelijke belangen in uiteen
lopende bedrijven. Een nouveau riche die als
koopman en bankier in korte tijd een onvoor
stelbaar vermogen had vergaard. Hij deelde in
1631 de tweede plaats op de kohieren van de
vermogensbelasting met Balthasar Coijmans
met een vermogen van ƒ400.000.2 Het bedrag
op deze aangifte was mogelijk naar beneden bij
gesteld.

De koopman Bartolotti spreidde zijn risico’s.
Niet al zijn geld zat in de zeer winstgevende,
maar ook riskante buitenlandse handel. Hij be
legde grote bedragen in vastgoed.3 Hij had het
voor het uitkiezen en hij maakte zijn keuzes met
grote zorgvuldigheid. Hij moest in de jaren 1652-
1653 een afweging maken die sterk leek op die
waar Van den Ende voor stond. Hij was niet be
zig met de bouw van een theater, maar wilde
een riante buitenplaats. Net als Van den Ende
kon hij voor een habbekrats een groot stuk

grond verwerven op een locatie waar de over
heid grote plannen mee had, maar waar op dat
moment weinig tot niets te beleven viel: de uit
gestrekte heidevlakte tussen Amersfoort en
Utrecht. Op die plaats, waar een aantal schaap
herders met moeite een droge boterham bij el
kaar wist te scharrelen, zou een van de grote
projecten van de Gouden Eeuw tot ontwikke
ling worden gebracht: een landinrichtingspro
ject dat in ambitieniveau, aanpak, schaal en es
thetiek vergelijkbaar was met grote droogma
kerijen zoals de Beemster, de Schermer of de
Purmer, waar enorme oppervlakten nagenoeg
waardeloos water waren getransformeerd in rij
ke landbouwgrond.

Een droogmakerij als de Beemster was on
danks torenhoge investeringen een zeer renda
bel project. Ten zuidwesten van Amersfoort lag
een kale, boomloze heide, een landschap dat
door ontbossing was ontstaan en dat op veel
plaatsen door al te intensief gebruik was verval
len tot stuifduinen. Dit gemarginaliseerde land
schap werd door zeventiende-eeuwers om
schreven als woestijn. Het landschap werd in de
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zeventiende eeuw niet alleen esthetisch ge
waardeerd; in samenhang daarmee werd het
ook in economische termen gekwalificeerd. Het
dorre land tussen Utrecht en Amersfoort was
bijna waardeloos. Het ging hier om investerin
gen van een andere orde van grootte, maar juist
daarom moet men er kansen hebben gezien.
Daarover gaat dit artikel.

Nieuwe infrastructuur, nieuw landschap

Wie op de Nieuwe Caerte van de Provincie van
Utrecht van Bernard de Roij uit 1696 kijkt, ziet
ten noordoosten van de lijn Naarden-Hilversum-
Zeist-Rhenen een uitgestrekt zandgebied. Het
was tijdens de Middeleeuwen ontstaan door
ontbossing en overbeweiding. De grootste door
de mens gecreëerde landschappelijke structuur
in dat gebied lag tussen Amersfoort en Utrecht.
In 1647, toen de onderhandelingen over een
vrede tussen Spanje en de Republiek in volle
gang waren, werd in de vroedschap van Amers
foort een infrastructureel project besproken
met een tweevoudige doelstelling: het verbete
ren van de verbinding van Amersfoort, de twee
de stad van het gewest, met de hoofdstad
Utrecht en tegelijkertijd het in cultuur brengen
van de zandwoestijn tussen de beide steden.4
Na het sluiten van de Vrede van Münster kon
het worden uitgevoerd.

De eerste doelstelling zou worden bereikt
door, in de woorden van de Amersfoortse
vroedschap: de wegh op den bergh naer Utrecht
op het cierlickste [te] beplanten ende in goeder
postuijre [te] reguleren. In plaats van het slecht
begaanbare zandpad over de heide zou een
nieuwe weg komen, die niet alleen breed en
recht was, maar ook mooi beplant. De breedte
werd bepaald op zestien roeden, iets meer dan
zestig meter. Dit was toen een ongehoorde
maat voor een weg. Het stadsbestuur van
Amersfoort kon bij dit project echter niet zon
der de medewerking van een aantal andere par
tijen, omdat het zich voor het overgrote deel
buiten het stedelijk rechtsgebied zou afspelen.
De bemoeienis van de Staten van Utrecht leidde

Portret van Jacob van Campen, architectus incompara-
bilis (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
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tot de introductie van een nieuw element in het
plan: er zou niet alleen een weg komen, maar
ook zouden grote percelen (‘vakken’ genoemd)
uitgegeven worden aan particulieren. Zo’n vak
lag in principe aan weerszijden van de weg en
bestond uit twee percelen, die langs de weg
een maat zouden hebben van honderd roeden
(376 meter) en vijftig roeden diep zouden zijn.
De vakken zouden gratis worden overgedragen
aan de nieuwe eigenaren, maar in ruil daarvoor
moesten deze de weg en de beplanting aanleg
gen en onderhouden. In het contract stonden
de exacte specificaties waaraan de aanleg
moest voldoen: aan weerszijden van de weg
moesten wallen verrijzen met daarop eikenha-
gen om het stuifzand van de weg te houden. Op
de weg moesten aan weerszijden drie rijen ei
kenbomen komen, op regelmatige afstanden.
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Om de gemene gronden bereikbaar te houden
voor de gebruiksgerechtigden -  boeren uit
Soest en omgeving -  moesten dwars op de weg
tussen alle vakken, dus om de honderd roeden,
zijwegen of ‘sorties’ worden aangelegd. Deze
sorties moesten vijf roeden (achttien meter)
breed worden en net als de grote weg beplant,
maar met een enkele rij eiken. Zonder deze sor
ties zou deze meer dan tien kilometer lange
doorsnijding van het landschap een enorm
groot areaal aan gemene gronden praktisch on
bruikbaar maken.

De vakken zouden worden uitgegeven aan
particulieren, via het netwerk van de bestuurlij
ke elite: de leden van de vroedschap van de
stad Amersfoort en de Staten van Utrecht kon
den ervoor kiezen een vak aan te nemen, maar
de heren zouden ook eventueel geïnteresseer
de mensen in hun eigen netwerk -  de bestuur
lijke elite van het gewest -  benaderen voor
deelname aan het grote project. De eerste
twaalf vakken vanaf Amersfoort zouden door
het stadsbestuur worden verdeeld, de rest
door de Staten. Om de bouw van huizen op de
vakken extra aantrekkelijk te maken, werd de
ze gekoppeld aan de grootte van de percelen.
Wie een huis op zijn vak bouwde en daar daad
werkelijk ging wonen, mocht zijn perceel uit
breiden to t honderd roeden van de weg. Zo
zouden aan weerszijden van de weg percelen
ontstaan van honderd bij honderd roeden
(circa 1,4 ha). Door de grond te privatiseren zou
het gebied to t ontwikkeling komen, althans,
dat was de gedachte achter het project. En
door de grond aan weerszijden uit te geven aan
particulieren zou de Amersfoortseweg een pu-
bliek-private samenwerking worden in plaats
van een overheidsproject. Dit had grote finan
ciële voordelen: de Staten van Utrecht zouden
f2500 per vak ter beschikking stellen als subsi
die voor de eigenaren.

Met deze regeling trachtten de Staten in te
spelen op een trend die samenhing met de eco
nomische toestand in de zeventiende eeuw: het
bouwen van tweede huizen door vermogende
stadsbewoners. Een toenemend aantal stedelin

gen kocht land en liet daarop een buitenverblijf
bouwen. Dat begon vaak bescheiden, met de
aanschaf van wat land en een boerderij, waar
aan een herenkamer werd toegevoegd. In de
loop van de zeventiende eeuw verwierven ste
delingen grote stukken grond en lieten daarop
grote herenhuizen bouwen, vaak voorzien van
uitgestrekte tuinen of bossen. Het bezit van hui
zen en land was naast de riskante buitenlandse
handel een veilige manier om geld te beleggen
en zo risico’s te spreiden. De drukte maar vooral
de stank van de grachten waren goede redenen
om de grote steden in de zomer te verlaten.

De bouw van buitenplaatsen

De bouw van buitenplaatsen begon dus in de
vroege zeventiende eeuw. Rijke Amster
dammers kozen de locaties voor hun
buitenplaatsen aanvankelijk vrij dicht bij de
stad, langs de Amstel en de Vecht. Vanaf het
tweede kwart van de eeuw is een verspreiding
te zien op steeds grotere afstand van de stad,
richting de binnenduinrand en de Beemster,
maar ook steeds verder de provincie Utrecht in.
Deze ontwikkeling begon langs de Vecht en
verplaatste zich geleidelijk verder oostwaarts in
de richting van Eemland en de Utrechtse
Heuvelrug. De Staten van Utrecht zullen, met
de Vrede van Münster in het vooruitzicht,
hebben gedacht dat deze trend zich versterkt
zou voortzetten. Men ging uit van een
hernieuwde toename van het aantal
buitenplaatsen, ook op plaatsen die to t dan toe
minder aantrekkelijk waren voor de vestiging
ervan. Vrede betekende vooral op het
platteland een toename van de veiligheid in
combinatie met een opleving van de economie.
Men trachtte door de uitgifte van grond aan
weerszijden van de Amersfoortseweg een
ontwikkeling in gang te zetten die zou leiden
tot bebouwing van het gebied met
buitenplaatsen.

Men hoopte dat dit zou leiden to t het in cul
tuur brengen van het woeste land. Het project
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De omgeving van de Amersfoortseweg, zoals af geheeld op de provinciekaart van Bernard de Rolj uit 1696
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

zou daarmee niet alleen resulteren in een verbe
terde infrastructuur, maar ook in een complete
herschepping van het woeste landschap -  para
dijs uit wildernis, in de woorden van buiten-
plaatsbezitter, amateurarchitect en selfmade to 
neelschrijver Everard Meyster (ca 1617-1679). Hij
omschreef het project als de ‘wegh der weeg-
hen’, en vergeleek de schepping van zijn vriend
en buurman Jacob van Campen (1596-1657) om
standig met de Via Appia, de bekendste Ro
meinse weg, wat niet alleen wijst op de klassie
ke wortels van de Amersfoortseweg maar ook
veel zegt over het ambitieniveau van het pro
ject.

Jacob van Campen was architect van vele hui
zen en buitenplaatsen van rijke stedelingen en
ontwierp de meest prestigieuze opdracht die in
de tijd van de Republiek vergeven is, het stad
huis van Amsterdam. Van Campen beoogde met
de grootschaligheid en de symmetrie in het ont
werp de stedelijke elites te trekken, die to t die

tijd grond hadden gekocht in de bestaande
landgoederenzones. De betrokkenheid van Van
Campen bij het project zou niet alleen leiden to t
een goed ontwerp, maar mogelijk ook to t het
aantrekken van Van Campens clientèle, die in
haar geheel bestond uit de zakelijke en bestuur
lijke elite van de Republiek. De mannen die de
vakken in bezit kregen, vormden samen het be
stuur van de steden Utrecht en Amersfoort en
van het gewest Utrecht. Maar ze waren niet al
leen collega’s, want velen van de betrokkenen
waren door huwelijken familie van elkaar. De
Amersfoortseweg werd zo een gezamenlijke
onderneming van een aantal verwante grond
bezitters, die ook de bestuurlijke elite vormden.
Zij deelden dezelfde ideeën over vormgeving en
esthetiek; Jacob van Campen was als een van
de weinigen in de Republiek in staat om die om
te zetten in ontwerpen.

Mogelijk is ook Cuillelmo Bartolotti via Van
Campen bij het project betrokken geraakt. Er
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Visualisatie van het oorspronkelijke ontwerp van Jacob van Campen volgens het oorspronkelijke bestek, zoals vast
gesteld in 1652, met bebouwing (Mikko Kriek, Amsterdam).
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hebben contacten bestaan tussen de beide he
ren, niet alleen via Constantijn Huygens, maar
ook via Balthasar Coijmans. Deze was de achter
buurman van de Bartolotti’s: de tuin van het
Coijmanshuis aan de Keizersgracht grensde aan
die van het huis Bartolotti aan de Herengracht.
Van Campen was een ‘seer gemeensame
vriendt’ van Coijmans. Coijmans was de eerste
opdrachtgever van Van Campen: het huis aan de
Keizersgracht is van zijn hand. De families Barto
lo tti en Coijmans waren ook door huwelijken
verbonden.5

Een buiten op het zand: paradijs uit wilder
nis?

Het lag weinig voor de hand om een buiten
plaatsenzone te plannen in het zand. Wie de
verspreiding van zeventiende-eeuwse buiten
plaatsen op een kaart zou uittekenen, zou kun
nen zien dat deze nergens in zandgebieden
stonden. De buitens aan de binnenduinrand
stonden allemaal op de grens van het duinge
bied en het lager gelegen veen, terwijl de bui
tens in de buurt van ’s-Graveland en Naarden
aan de randen van zandgebieden stonden.

Jaspar Schade (1623-1692), die als lid van de
Utrechtse vroedschap zitting had in de Staten,
gaf het goede voorbeeld. Hij bouwde het eerste
huis aan de Amersfoortseweg. Het oorspronke

lijke huis Zandbergen is wel toegeschreven aan
Jacob van Campen, maar bewijs hiervan is ner
gens te vinden. Wanneer Zandbergen precies
gebouwd is, wordt in de bronnen nergens ver
meld.6

Cuillelmo Bartolotti had een optie op maar
liefst vier vakken aan de Amersfoortseweg. Op
de verdeling van de vakken, zoals die werd op
getekend op 17 december 1652, staat dat hij de
eigenaar wordt van de vakken 20, 21, 22 en 23
aan de noordzijde van de weg. Bartolotti zou
daarmee de grootste investeerder worden:
geen van de andere partijen had een optie op
zoveel vakken genomen. Hij moet plannen heb
ben gehad om er een of misschien zelfs meer
buitenplaatsen aan te leggen. Het is nagenoeg
uitgesloten dat Bartolotti de dorre grond in cul
tuur wilde brengen om er iets anders mee te
doen. Het marginale landschap in deze outfields
van de gemene gronden kon alleen voor zeer
extensief agrarisch gebruik worden aange
wend.

Bovendien zou de Amersfoortseweg, als de
ontwikkeling naar wens en volgens plan zou
verlopen, een prachtige locatie zijn voor een
prestigieuze buitenplaats. Zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse buitenplaatsen stonden altijd op
een zichtlocatie, met de representatieve voor
gevel aan een drukke verkeersroute: een door
gaande weg, een rivier of een (trek)vaart. Wie
het breed had, liet het breed hangen.
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Maar Bartolotti ging bedachtzaam te werk. De
vier vakken aan de Amersfoortseweg waren
niet zijn enige optie. Op 12 november 1651 was
hij voor het gerecht van Soest verschenen ter
gelegenheid van de overdracht van 51 morgen
grond aan de Birkstraat met daarop alle het
getimmer van huijsinghen, bergen ende schuijren,
met alle de plantagien ende melioratien op ende
aen de voorsz landerijen staende. Uit deze
transportakte blijkt dus dat Bartolotti een groot
stuk grond kocht dat, althans gedeeltelijk, in
cultuur was gebracht. Het woord ‘melioratie’
kan op van alles duiden, mogelijk op
grondverbetering. Met ‘plantagien’ wordt over
het algemeen gedoeld op boomaanplant.
Verder stond er een aantal gebouwen op, die
dienden als woning (of boerderij) en
opslagruimte.

Bartolotti kon dus kiezen uit twee locaties: de
mogelijk veelbelovende nieuwe ontwikkeling
langs de Amersfoortseweg, of de meer voor de
hand liggende locatie in Soest. Op enig moment
in het besluitvormingsproces over zijn buiten
plaats zal Bartolotti op de onafzienbare heide
vlakte hebben gestaan om nog eens goed na te
denken over de locatie van een project dat hem
veel geld en tijd zou kosten.

Op dat moment moet de moed hem in de
schoenen gezakt zijn. De afweging viel uit in het
nadeel van het grote project op de hei. Barto
lotti besloot zich terug te trekken uit het pro
ject.7 Hij was de eerste externe investeerder die
zich terugtrok. Er zijn geen documenten waaruit
we de beweegredenen van Bartolotti kunnen
aflezen, maar een calculated guess is goed te
maken.

Haken en ogen

Er zaten allerlei haken en ogen aan het
ontwikkelen van een buitenplaats op de hei.
Een daarvan was het klimaat: in de winter was
het op het zand koud en winderig, in de zomer
was het er heet, droog en stoffig. Als het
waaide, had men er veel last van stuivend zand.
Ook de aanwezigheid van de Amersfoortse

Het huis Bartolotti aan de Herengracht in Amsterdam,
gebouwd in 1618-1621.
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galg, direct aan de weg op de Amersfoortse
Berg, zal een negatief effect hebben gehad op
de bereidheid om landgoederen te bouwen,
niet alleen vanwege het onsmakelijke uitzicht,
maar ook vanwege de lijkenlucht. Er is minstens
één geval bekend van een rijke regent die
halverwege de zeventiende eeuw klaagde dat
hij vanuit zijn buitenhuis uitkeek op een
galgenveld. Het ging om Reinier Pauw (1564-
1636), burgemeester van Amsterdam, die rond
1650 eigenaar-bewoner was van het Huis te
Heemstede. Vanuit zijn buiten keek hij van grote
afstand uit op het Haarlemse galgenveld. Voor
het gewone volk had zo’n uitzicht een
‘educatieve’ functie, maar een burgemeester
van Amsterdam hoefde niet voortdurend naar
lijken in ontbinding te kijken.8

Maar er waren daarnaast nog andere redenen
voor terughoudendheid om landgoederen aan
te leggen en huizen te bouwen langs de Amers
foortseweg. Door de bodemgesteldheid kostte
het veel geld en tijd om de dorre zandgrond in
cultuur te brengen. Landgoederen dienden ter
lering en vermaak en bevatten vaak arboreta of
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Plattegrond van Heuvel en Dae\ uit circa 1660 (Het
Utrechts Archief).

oranjerieën waarin exotische planten en bomen
stonden. Everard Meyster had bij Amersfoort
op Nimmerdor en Doolomberg laten zien dat het
mogelijk was om landgoederen geheel met
naaldbomen te beplanten, maar de excentrieke
Meyster was -  ook in zijn smaak op het gebied
van architectuur, zie zijn Utrechtse woonhuis,
en publieke evenementen, zoals de Amersfoort-
se Keitrekking -  nauwelijks te vergelijken met
de gemiddelde buitenplaatsbezitter. Een ander
probleem op de hei was de bereikbaarheid.
Sommige landgoederen zullen een agrarische
productie hebben voortgebracht. Om die naar
de stad te vervoeren was een verbinding over
water het meest geschikt. Dat werd in de zeven
tiende eeuw niet alleen in de praktijk ondervon
den, maar ook onderkend in het handboek over
de aanleg van tuinen en landgoederen, Den Ne-
derlandtsen Hovenier, geschreven door Jan van
der Groen en voor het eerst uitgegeven in
1670.9

Maar het bouwen op de hei had een belang
rijk en doorslaggevend voordeel: de grond was
nagenoeg gratis en als het aan Van Campen en
zijn kring lag, zou hier een toplocatie voor bui
tenplaatsen ontstaan: een brede avenue, verge
lijkbaar met de Berlijnse Unter den Linden of de
Parijse Champs-Élysées, twee straten die ten
tijde van hun aanleg ook buiten de stad lagen.
De grondprijs weerspiegelde de werkelijke
(gebruiks)waarde, die in de buurt van nul lag,
omdat de ontginning van de grond veel geld en
tijd zou kosten. Mede daarom was het verhaal
over de toplocatie, de Utrechtse ‘Via Appia’, zo
als door Meyster opgetekend, in de eerste
plaats een belofte, die niet voor iedereen even
geloofwaardig was.

De vier vakken die Bartolotti achterliet, zou
den door zijn vertrek volgens afspraak overgaan
op de overige participanten. Als zich onder de
deelnemers geen gegadigden zouden melden
voor de vier vakken, zouden zij gezamenlijk de
kosten dragen van de wegaanleg ter hoogte
van die vakken.10 Het idee achter deze regeling
was ongetwijfeld dat de deelnemers elkaar op
die manier binnen het project zouden trachten
te houden. Het project was immers gebaseerd
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op een netwerk van bevriende families, die door
middel van onderlinge huwelijken in sociale en
in financiële zin met elkaar verbonden waren.
Dat aspect heeft echter ook negatieve gevolgen
gehad voor het project: in de zeventiende eeuw
was de samenleving georganiseerd in clans van
onderling door huwelijken verbonden families
en ‘vrienden’.11 De leden van zulke clans hielpen
elkaar met van alles, deelden risico’s, en woon
den vaak in eikaars directe omgeving. De aan
wezigheid van ‘vrienden’ kon dus ook meespe
len als pull factor bij de ontwikkeling van buiten
plaatsenzones.

Ook voor Bartolotti heeft dit aspect een rol ge
speeld, die mogelijk doorslaggevend is geweest
bij het kiezen van een locatie. Hij ging met zijn
buitenplaats naar Soest, en hij was niet de enige.
Een vrij groot deel van de buitenplaatsen rond
Soest was in bezit van Amsterdammers. Barto-
lotti’s keuze voor de Birkstraat, tussen Soest en
Amersfoort, zal niet alleen ingegeven zijn door
praktische en financiële motieven, maar had
waarschijnlijk ook een sociale achtergrond. De
grond die hij in 1651 had aangekocht, lag tegen
over het landgoed Hofslot. Dat was in 1643 door
Justus Baeck (ca. 1596-1681) gekocht. Baeck was
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een Amsterdamse koopman en reder en de zwa
ger van Guillelmo Bartolotti. Hij was getrouwd
met Magdalena van Erp, de zus van Bartolotti’s
vrouw Jacoba van Erp (1608-1665). Baeck had
niet alleen Hofslot, maar ook veel grond op de
Amersfoortse Berg in bezit of pacht.12
Tegenover Hofslot begon Bartolotti in 1654 met
de aanleg van de buitenplaats met hofstede
Heuvel en Dael. '3 Bartolotti bouwde het complex
in de loop van de zeventiende eeuw uit to t een
zeer riant buitenverblijf. Het had een groot
herenhuis, dat blijkens de boedelinventaris uit
1664 zeer riant ingericht was, en een aantal
bijgebouwen, zoals een poortgebouw, een
schuur, een boerderij en een stal. De familie
bezat een aantal paarden en verschillende
rijtuigen, waaronder een karos met
familiewapens in zilver en goud. De ordening
van de gebouwen en de tuin was strak
symmetrisch en zou kunnen zijn ontleend aan
de in de Veneto gebruikelijke opzet van een villa
met barchesse of bijgebouwen, zoals die door
Andrea Palladio of Vincenzo Scamozzi werden
ontworpen en afgebeeld in hun architec-
tuurtractaten die in heel Europa werden
verspreid.

Voordat het zover was, moest er nog het no
dige werk worden verzet. Bartolotti ging verder
waar zijn voorgangers waren gebleven - met het
in cultuur brengen van de deels ontgonnen
grond. Ook in Soest had hij last van het stuif
zand, dat bij westenwind vanuit de hei over zijn
landgoed woei en de nieuwe aanplant bedekte.
Daarom vroeg en kreeg hij in datzelfde jaar 1654
toestemming van de Staten van Utrecht om een
wal met een dichte boombeplanting te mogen
aanleggen, met daarbuiten een ‘slooth of
grachtien’ ter afscherming van zijn tuin. Ook de
weg langs Heuvel en Dael, de oude weg van
Amersfoort via Soest richting Hilversum, werd
aangepakt. De weg, in de woorden van Barto
lotti ‘seer rauw, ongelijck ende vol sandt-
heuvels’, werd op zijn kosten geëgaliseerd en
voorzien van boombeplanting, ‘waermede dien
hoeck geciert’ werd. In 1656 kreeg hij toestem
ming om de sloot nog verder naar buiten te leg
gen en om meer bomen te planten langs de

weg. Bartolotti was dus zeker niet te beroerd
om -  mede in zijn eigen belang -  verbeteringen
aan te brengen in de directe omgeving van zijn
landgoed. Daarbij kwam hij problemen tegen
die hij ook aan de Amersfoortseweg had moe
ten oplossen, maar in veel mindere mate dan de
pioniers die wel aan de ‘weg der weeghen’
bouwden.

Weinig buitens gerealiseerd

Want met die beoogde landgoederenroute liep
het heel wat minder snel dan bij Soest. Na
Zandbergen verschenen in de tweede helft van
de zeventiende eeuw nog enkele
buitenplaatsen langs de weg, zoals Sterren berg
en Beukbergen. Maar het overgrote deel van de
grond bleef braak liggen. Veel buitens
verschenen er niet. Tegen het einde van de
zeventiende eeuw stonden langs de weg zes
huizen als we de kaart van De Roij mogen
geloven: ‘Den Heer Schade’, ‘Graeff van der
Nath’, ‘de Heer van Heeswijck’, ‘Den Heer van
Dijckvelts Huys’, Onder Water en
Weerdenborgh. Het is niet gezegd dat het hier
gaat om fraaie buitens. Rondom de huizen van
Parmentier (heer van Heeswijk) en Van Weede
Van Dijkveld staat een boomsingel of tuinaanleg
aangegeven. De overige huizen zijn kleiner
weergegeven. Al deze huizen bevonden zich
rond het midden van de weg, de meeste onder
het gerecht Soest. Met de realisatie van het
geplande ‘paradijs uit wildernis’ ging het
bepaald slecht. In de achttiende eeuw vreesde
men dat het ‘district van menschen verlaeten,
ende weeder to t sijn natuurlijke staet’ zou
terugvallen.14 De investeerders en hun nazaten
kwamen er bekaaid van af. De stad Amersfoort
ook -  die bleef met een groot aantal kavels
zitten. Wie niet? De Staten van Utrecht -  die
hadden voor een minimaal bedrag een weg die
to t de aanleg van de snelwegen in de twintigste
eeuw met een enorm verschil de breedste van
Nederland was.

En Van den Ende? Net zoals Bartolotti afzag
van zijn plek in de zandwoestijn, besloot Van
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den Ende op het laatste moment om de kan-
toorwoestijn te laten voor wat ze was. Hij stond
op de kale vlakte bij de Arena en besloot ter
plaatse om het genereuze aanbod van de ge
meente af te slaan. Maar de ambitie om in Am
sterdam een theater te bouwen was kennelijk
nog niet verdwenen. Hij ging naar de Marnix-
straat, waar nu een glimmende gevel met gou
den letters op niet mis te verstane wijze kond
doet van de aanwezigheid van zijn theater. Ge
zien de enorme leegstand in Amsterdam-
Zuidoost lijkt hij de juiste keuze te hebben ge
maakt. De voor Van den Ende gereserveerde ka
vel bij de Arena ligt nog altijd braak.

Met dank aan Inger Groeneveld, Bert Groene-
woudt en Anton Kos.

Dr. Jaap Evert Abrahamse is sinds 2007 senior on
derzoeker stedebouwgeschiedenis bij de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is in 2010
aan de Univeristeit van Amsterdam cum laude ge
promoveerd op het proefschrift De grote uitleg
van Amsterdam: Stadsontwikkeling in de zeven
tiende eeuw (in druk verschenen bij uitgeverij
Thoth, Bussum 2011).
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Guldenhof of Drakenburg
een literaire tevens historische buitenplaats

Frits Booy

Het is zeer gebruikelijk dat er straten naar bekende schrijvers genoemd worden,
maar het is tamelijk uniek als daarnaast ook romans en persoonsnamen uit romans
als straatnamen voorkomen. Dit is het geval in Baarn, want daar vinden we de
Jacob van Lenneplaan, de Roos van Dekamahof, de Ferdinand Huycklaan, de
Guldenhoflaan en Ypendael.1 Het gaat hier om de schrijver, taalkundige, ad hoe
uitgever en politicus mr. Jacob van Lennep (1802-1868) en zijn romans De Roos van
Dekama (1836) en Ferdinand Huyck (1840). In de tweede roman is sprake van de
buitenplaats Guldenhof en de persoonsnaam Van Ypendael. Aan deze literaire
buitenplaats en voornamelijk aan het realistische voorbeeld ervan is dit artikel
gewijd.

Een lange wandeling

In vroeger eeuwen werd er veel en lang -  van
herberg naar herberg -  gewandeld, meestal uit
zakelijke overweging maar soms ook als vertier.
In de zomer van 1823 maakten Jacob van Len
nep als net afgestudeerde jurist en zijn studie
vriend Dirk van Hogendorp voor hun plezier een
voetreis door noord-, oost- en midden-
Nederland, maar ze deden dat ook om op deze
manier hun vaderland te ontdekken. Van Len
nep beschrijft in een dagboek in briefvorm heel
precies allerlei bezienswaardigheden (zoals het
planetarium van Eise Eisenga in Franeker en
vele historische gebouwen), het landschap, de
dorpen en steden, bedrijven, de zeden en ge
woonten die beide vrienden op deze reis zien of
ervaren. Zo krijgen we een bijzonder goed beeld
van Nederland in het begin van de negentiende
eeuw. Dat dagboek is trouwens pas in 1942
door een kleinzoon van Van Lennep in boek
vorm uitgegeven.2

Jammer genoeg stopt Van Lennep met zijn
dagboek in Arnhem. We weten daardoor niet,
hoe de twee studievrienden verder naar Am
sterdam terug zijn gelopen. In elk geval kunnen
ze vanaf Amersfoort naar Naarden zijn gewan
deld om daar met de trekschuit naar Amster
dam te gaan. Als dat zo is, heeft Van Lennep

vanaf Amersfoort dezelfde route afgelegd als
zijn hoofdpersoon Ferdinand Huyck van zijn
roman in twee delen De lotgevallen van Ferdi
nand Huyck, in 1840 uitgegeven door P. Meijer
Warnars te Amsterdam.

In deze historische roman, die zich in de acht
tiende eeuw afspeelt, reist Ferdinand Huyck,
zoon van de Amsterdamse hoofdschout3, en
afgestudeerd als jurist, samen met jonkheer
Eduard van Ypendael, die hij in Napels ontmoet
heeft, van Italië naar Nederland terug. Hij lo
geert op de ridderhofstede van de familie Van
Ypendael bij Amersfoort en gaat daarna alleen
te voet verder. Hij gaat door Soest, langs Soest-
dijk, Baarn en Eemnes naar Naarden, waar hij op
de trekschuit naar Amsterdam stapt. Ferdinand
is dan twee jaar op stap geweest naar Italië, wat
een erfenis van een oudoom hem mogelijk had
gemaakt. In Livorno heeft hij op verzoek van
een gefortuneerde tante zich beziggehouden
met een zakenprobleem, dat hij gunstig voor
haar heeft opgelost.

De fictieve buitenplaats Guldenhof

Als Ferdinand Huyck Soest uit is, passeert hij de
lusthof Soestdijk. Een citaat:

[ . . . ]  maar toen ik het Princelijke lusthuis
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Ferdinand Huyck wordt betrapt in de theekoepel van
Guldenhof. Illustratie uit de eerste druk van de roman
Ferdinand Huyck (1840) van Jacob van Lennep (coil,
auteur).
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Zoestdijk ongeveer een half uur achter den
rug had, begon ik wederom uittezien naar
een herberg; niet omdat ik eenige vermoeid
heid o f behoefte aan spijs o f drank gevoelde;
maar omdat de staat der luchtgesteldheid
m ij hoe langer hoe meer vrees deed koeste
ren voor het op handen zijn van een fiksche
regenbui.

Hij loopt snel door in de hoop dat de bui weg zal
trekken, maar er breekt zo’n noodweer los, dat
hij een schuilplaats moet zoeken. Hij ontdekt
dan aan de linkerkant van de landweg tegen
over een statig beukenbos

een fraaie lusthof, naar den nieuwsten Fran-
schen smaak aangelegd, met sterrebosschen,
geschoren lanen en slingerende berceaux,
met beeld- en grotwerk, bloemtuin en dier
gaarde, vijvers en fontijnen, zonnewijzers en
koepeltjens. [ . . . ]  Aan het einde dezer laan
[ . . . ]  lag een steenen brug [...] en daarachter
de Ridderhofstad zelve: een ruim en deftig
gebouw, met een vrij hooge torenspits bo
ven den ingang, en twee uitspringende vleu
gels, w ier beide gevels trapsgewijze opliepen
en met bloemplanten begroeid waren; te r
w ijl het plein voor het huis nog bovendien

tusschen twee mindere gebouwen besloten
was, to t stalling en tuinmanswoning strek
kende.

Omdat hij zo verregend is en dus niet toonbaar,
besluit Ferdinand niet in het huis, dat den naam
van Guldenhof voerde, maar in de achtkantige
theekoepel van w itte steen vlakbij de landweg
te gaan schuilen. De naam Guldenhof slaat dui
delijk op het fe it dat het in deze roman om een
luisterrijke buitenplaats gaat. Naar binnen ge
vlucht tre ft hij in de koepel een aantrekkelijke
jonge vrouw aan, die Henriëtte Blaek, de nicht
en pupil van de eigenaar van de buitenplaats, de
heer Blaek, blijkt te zijn. Ferdinand verontschul
digt zich en stelt zich voor. Het meisje blijkt een
kennis van zijn moeder en zuster te zijn. Als het
kluwen van Henriëttes breiwerk onder het tafel
tje rolt, kruipt Ferdinand eronder om dit te pak
ken en juist op dat moment stappen de heer
Blaek, zijn zoon en een dichter de koepel bin
nen, wat een komisch effect heeft. Na een kort
gesprek vertrekt Ferdinand danig onder de in
druk van de jongedame naar Eemnes, waar hij in
een herberg het middagmaal gebruikt. En dan is
dit romantische verhaal nog maar net begon
nen...4

Om welke buitenplaats gaat het hier?

Door de belangstelling voor en de kennis van
Nederland die Van Lennep in ruime mate had,
ligt de vraag voor de hand, welke buitenplaats
model voor Guldenhof heeft gestaan. In de lite
ratuur over de roman Ferdinand Huyck en over
Baarnse buitenplaatsen wordt unaniem de rid
derhofstede Drakenburg als voorbeeld ge
noemd. Deze lag op de route van Soest naar
Eemnes en lijkt erg op de beschrijving van de
buitenplaats Guldenhof in de roman vanwege de
trapgevels en de toren die wij van oude afbeel
dingen kennen. Bovendien logeerde Van Len
nep een aantal malen bij prof. dr. Gerardus Vro-
lik, een kennis van hem, die ’s zomers verbleef
in een villa die op de plek van het in 1813 afge
broken kasteel Drakenburg was gebouwd. Van
Lennep heeft Drakenburg daardoor alleen maar
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Anonieme tekening van Drakenburg uit circa 1660 (colt.
Bodius).

van afbeeldingen kunnen leren kennen. Wel is
het vrijwel zeker dat hij met zijn grote histori
sche belangstelling met Vrolik over Drakenburg
en zijn geschiedenis heeft gesproken, misschien
ook wel omdat een van de vroegere eigenaren
van deze ridderhofstad Geertruyd van Lennep is
geweest en misschien wel familie van Jacob van
Lennep!

Uit de beschrijving van het hele landgoed in
Ferdinand Huyck zou men kunnen afleiden, dat
Van Lennep ook de buitenplaats De Eult op het
oog had. Deze lag in het bos tegenover de lust
hof Soestdijk en bestond onder andere uit een
sterrenbos, berceaus en twee vijvers. De thee-
koepel van het buiten Groeneveld, dat grensde
aan het terrein van Drakenburg, kan Van Lennep
ook geïnspireerd hebben, want zo’n koepel
vinden we niet in de beschrijvingen van Draken
burg.

Drakenburg en zijn geschiedenis

Middeleeuwse kloosters en kerken bezaten
eeuwenlang door schenkingen en erfenissen
veel land. Dat land werd vaak als erfpacht uitge
geven, waardoor zij jaarlijkse inkomsten had
den. Tot die gronden bestonden ook de uitge
strekte heidevelden en venen ten noordwesten
van het dorpje Baarn, de Baarnsche Wilde Venen
genaamd. Circa 1300 verkreeg Vrederick Wer-
na(e)rszoon van Drakenborch, die later schepen
en schout van de stad Utrecht was, van de
Utrechtse bisschop Jan van Diest het recht om
een deel van deze woeste gronden te ontgin
nen, onder andere door turf te steken. Deze
Vrederick stamde uit een deftige Utrechtse
familie en voerde als eerste de familienaam
Drakenborch (ook: Draeckenburch), vermoede
lijk de naam van het huis dat hij in Utrecht be
woonde (dit huis staat nog steeds aan de Oude-
gracht). Hij liet zijn gebied in lange stroken inde
len, die parallel liepen aan wat nu de Zandheu-
velweg van Baarn naar Hilversum heet.

De turfwinning bleek zeer rendabel: Vrederick
liet op zijn veengrond in circa 1310 een hofstede
bouwen, aanvankelijk Drakesteyn bij Eemnes

genoemd. Erg verwarrend, want zo heette zijn
hofstede in het Nonnenland bij De Vuursche
ook. Beide waren dus in handen van de familie
Drakenburg en later van de familie Van Zuylen,
to t de verkoop van Drakesteijn in 1570.

Na Vredericks dood in 1340 liet zijn enige
zoon Wernar de hofstede afbreken en op de
zelfde plaats in circa 1362 een ridderhofstede
bouwen. In een koopakte van 1672 wordt die als
volgt beschreven:

De ridderhofstede Drakenburg, liggende rond
om in zijn grachten, met twee banken in de kerk
van Eemnes-binnen; verder met bosschen, planta-
gies enz. groot 90 a 100 morgen, waarvan 40 a 50
morgen hakhout; voorts weiland, bouwland, hei
en veenland, strekkende van de schels loot van
Santvoort, dwars over de Eemnesserdijk, tot aan
de Cooijersgracht of Hollandse he Rading, verder
behooren er bij: het huis en de herberg de Steen
kamer, de Drakenburgergracht (van de Steenka
mer tot aan de Eem), een grote boerenhofstede
Langenhoef, het recht op de kelder en de be
graafplaats in het koor van de kerk te Baarn waar
het wapen van Van Zuylen van Nijeveld op staat,
zoals de heer van Gent dat gehad heeft.

In de loop der jaren is de ridderhofstede Dra
kenburg uitgebreid. Er bestaan enkele prenten
van, namelijk uit circa 1660, 1729,1740 en 1765,
die duidelijk op elkaar lijken, want we zien
steeds een gebouwencomplex met drie trapge
vels en in het midden een toren, omringd door
een gracht met een ophaalbrug. Dit is ongeveer
zoals Van Lennep het kasteel in Ferdinand Huyck
beschrijft. Op het wapen van de heren van Dra
kenborch (later Drakenburg) zien we in goud
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vier rode dwarsbalken, beladen met tien zilve
ren kruisjes, geplaatst 4, 3, 2 en 1. In dit wapen
komen dus geen draak en geen burcht voor.5
Een oude muur, verwerkt in de voormalige
boerderij van de familie Steenkamer, Zandheu-
velweg 5, de hiervoor genoemde gravures en
een opgraving ten zuiden van deze boerderij
tonen aan, dat er op het plein voor Drakenburg
twee voorhuizen stonden van maar één verdie
ping hoog. Het oorspronkelijke gebied van Dra
kenburg was zeer omvangrijk: ook Drakestein in
de Vuursche lag erop.

De bewoners van Drakenburg6

De familie Van Drakenborch/Drakenburg
Zoals al vermeld liet Vrederick Wernarszoon,
schout en schepen van Utrecht, het eerste Dra
kenburg als hofstede bouwen. Het is niet duide
lijk of dat een grote boerderij of een klein heren
huis is geweest. Voor de hand ligt dat het een
boerderij was, omdat de gronden eromheen
moesten worden ontgonnen, onder andere met
turfsteken, en omdat zijn zoon Wernar de hof
stede van zijn vader liet vervangen door een
ridderhofstede, groter en imposanter, in over
eenstemming met Wernars aanzien en toegeno
men rijkdom. De afbeeldingen ervan laten dat
duidelijk zien.

Vrederick trouwde met Sophia van den Velde;
ze kregen drie kinderen, onder wie een zoon
Wernar. Deze volgde zijn vader op en trouwde
met Elisabeth van Ruwiel, die hem dochter So
phia schonk, en daarna met Johanna van Lich
tenberg, weduwe van Gerhard Vreneke tot
Winssen, schepen van Utrecht, met wie hij
dochter Mechteld en zoon Frederik kreeg. Wer
nar was evenals zijn vader schout en schepen
van Utrecht. In 1359 pachtte hij van het kapittel
van St. Jan in Utrecht de Vuursche voor 28 jaar.
In 1360 ontving hij van het nonnenklooster Oost-
broek te Bilthoven een veen in erfpacht.7 Ook
mocht hij kleine vergrijpen zelf berechten. Jan
van Arkel, de toenmalige bisschop van Utrecht,
beleende hem met Drakesteyn, dat toen ver
moedelijk nog een boerenhofstede was.

Tekening van Drakenburg door Jan de Beijer (1703-1780)
uit circa 1740 (coil, auteur).
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Wernars zoon Frederik, ook schout van Utrecht,
trouwde in 1378 met Berta van Langerack, ze
kregen een dochter, daarna kreeg hij met
Geertruyd van Heukelom van Leyneburg vier
kinderen, onder wie Johan, en nog eens vier
met Lysbeth van Herlaer. Frederik kreeg na zijn
vaders dood in 1385 het beheer van het
landgoed Drakenburg en liet in 1390 een
wetering graven, bestemd voor de afwatering
van de veengronden en voor de afvoer van turf
naar de Eem en verder. In 1387 verwierf hij de
Vuursche in erfpacht van het kapittel van St.
Jan. Hij werd in 1393 kastelein en ambachtsheer
op kasteel Vreeland. In 1399 deed hij mede
uitspraak in een geschil tussen de deken8 van de
Domkerk van Utrecht en de proost9 van Oud
Munster.10 In datzelfde jaar kreeg Frederik van
Frederik van Blankenheim, bisschop van
Utrecht, de hofstede Drakesteyn in leen. In 1403
droeg hij deze ter leen op aan de stad Utrecht
en was hij een van de aanvoerders in de strijd
tegen heer Jan V van Arkel. Frederiks opvolger
was zijn zoon Johan, schepen te Utrecht. Deze
trouwde met Mechteld van Winssen, maar
kreeg geen kinderen. In 1436 nam hij de
Vuursche in erfpacht en 1455 was hij kastelein
op het Huis ter Eem. Johan stierf in 1457.

Van 1457 tot 1498 was Johans jongere broer
Johannes eigenaar van Drakenburg; deze was
kanunnik van het kapittel van St. Jan en daarna
van dat van de Domkerk in Utrecht. Na zijn
overlijden volgde zijn neef Frederik van Draken-
borch hem op; hij was schepen van Utrecht en
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Wapen van de familie Drakenborch op een steen in de
Pauluskerk te Baam (foto auteur).
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lid van de Ridderschap. Hij trouwde met Johan
na van Nyenrode, maar bleef kinderloos. Na zijn
dood in 1519 volgde zijn broer Johan hem op.
Deze trouwde met Hadewig van Renesse, die
hem dochter Josina schonk, de laatste telg van
de familie Van Drakenborch. Josina trouwde in
1533 met Dirk van Zuylen, heer van Zevender,
Spengen, Cockengen enz., van kasteel de Haer bij
Haarzuilens; zij kregen dertien kinderen. Josina
bezat naast de hofsteden Drakenburg en Drake-
stein in de Lage Vuursche ook de stadskastelen
Drakenburg en Oudaen te Utrecht (beide nog
steeds daar aanwezig aan de Oudegracht). Haar
man werd in 1622 schout van de stad Utrecht.

werd hij opgenomen in de ridderschap van
Utrecht en benoemd to t watergraaf van de
Vecht. Door de partij van graaf Leicester werd
Nicolaas met nog zestig andere Utrechtenaren
verbannen. In 1588 werd hij in zijn ambt van
schout hersteld. In 1602 was hij stadhouder van
den Leenhove van de abdij van St. Paul te
Utrecht. Nicolaas overleed in 1602 en ligt begra
ven in de Buurkerk te Utrecht, in de kapel van
zijn familie.

Zijn zoon Dirck van Zuylen van Drakenburg
volgde hem op, deze was getrouwd met Agnes
van Brakel, ze bleven kinderloos. Dirck werd in
1622 schout van Utrecht; hij was ook dijkgraaf
van de Lekdijk en houtvester van het Sticht. Na
zijn dood in 1635 werd hij opgevolgd door zijn
broer Johan van Zuylen van de Haer, lid van de
ridderschap, schout van Utrecht en watergraaf
van de Vecht. Hij trouwde in 1593 met Agnes
van Renesse to t ter Aa, met wie hij een zoon
Dirk kreeg. In 1607 trouwde Johan, inmiddels
weduwnaar, met Geertruyd van Lennep, een
dochter van Catharina van Renesse; zij kregen
geen kinderen. Johans zoon Dirk was eveneens
schout van Utrecht, deze bleef ongehuwd en is
gestorven vóór zijn vader. Daarom wees Johan
per testament zijn achterneef Johan van Re
nesse van Moermont als erfgenaam aan. Deze
was een kleinzoon van Johans zuster Cornelia
van Zuylen. Tot haar dood behield Johans
vrouw Geertruyd het vruchtgebruik van Draken
burg.

In het portaal van de Baarnse Pauluskerk is
een grote steen met een deel van de stamboom
van de familie Van Zuylen met hun wapens, van
wie sommige leden in die kerk, toen Nicolaas-
kerk geheten, begraven werden.

De familie Van Zuylen van de Haer
Al voor haar dood in 1570 droeg Josina Draken
burg over aan haar tweede zoon Nicolaas, om
dat haar oudste Dirk kanunnik was geworden.
Nicolaas trouwde Eva van Beieren Schagen en
kreeg met haar zes kinderen. Hij was ook heer
van Zevender, Spengen, Cockengen enz., en
schout van Utrecht en in 1579 een van de onder
tekenaars van de Unie van Utrecht. In 1580

De familie Van Renesse van Moermont
Jonkheer Johan van Renesse van Moermont
werd in 1654 na de dood van zijn oudtante heer
van Drakenburg, de Haer, Kockengen, Spengen,
Montfoortsgerecht enz. Hij was Commandeur
van de Ridderlijke Duitsche Orde in de Balye
(Ordeprovincie) van Utrecht. In 1654 trouwde
hij met Antonia van Lynden, ze kregen een
dochter Gysberta Antonia. Johan van Renesse
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overleed in 1664 en is begraven in de Buurkerk
van Utrecht. Zijn minderjarige dochter Gysberta
kreeg als voogden haar moeder, die hertrouw
de met jonkheer Paulus van Alkemade, en haar
grootvader Casper van Lynden. Deze verkoch
ten het landgoed Drakenburg in 1672 aan de
beroemde zeeheld Willem Joseph baron van
Gent, kolonel en luitenant-admiraal in dienst van
de Republiek.

Verdere eigenaren van Drakenburg
Willem Joseph baron van Gent was kanunnik
van de Dom te Utrecht en proost van Eist. Hij
maakte carrière bij het leger en daarna bij de
marine. Hij was commandant van het toen pas
opgerichte regiment mariniers, volgde Cornelis
Tromp na diens ontslag op als luitenant-
admiraal en was gouverneur van Hellevoetsluis.
Van Gent was getrouwd met Swana Renée van
Essen en kreeg vier zonen. Hij was adviseur van
raadpensionaris Johan de W itt en vertrouweling
van admiraal Michiel de Ruyter. Van Gent heeft
de grootste maritieme verovering van Neder
land op Engeland, de tocht naar Chatham in
1667 tijdens de Tweede Engels-Nederlandse
Zeeoorlog, operationeel voorbereid. Veroverd
werd toen het Engelse admiraalsschip Royal
Charles, dat als rijke buit in triom f naar Amster
dam werd gesleept. Van Gent streed ook tegen
de Algerijnse zeerovers.

Van Gent heeft nauwelijks van Drakenburg
kunnen genieten, want hij sneuvelde in juli 1672
tijdens de Derde Engels-Nederlandse Zeeoorlog
in de zeeslag bij Solebay. Van Gent kreeg een
praalgraf, ontworpen door Rombout Verhuist,
in de Domkerk van Utrecht, een paar jaar voor
dat deze kerk door een orkaan grotendeels
werd weggevaagd.

Na Van Gent werd zijn zoon Nicolaas baron
van Gent, ambtsjonker van Nijkerk, ritmeester
der grenadiers te paard en het regiment carabi-
niers van de graaf van Albemarle, heer van Dra
kenburg. Nadat deze ongehuwd en kinderloos
was gestorven, werd de ridderhofstad Draken
burg gekocht door de Amsterdamse regent en
fabrikant George Roeters; hij en zijn broer Jacob
waren de voornaamste zijdelakenfabrikeurs van

hun tijd. George kocht ook de boerderijen De
Catoenbaal en De Langenhoef. Hij was getrouwd
met Susanne van Mekeren, samen kregen ze
vier kinderen. Hij stierf in 1738 en werd te Baarn
in de Pauluskerk begraven.

De Catoenbaal werd in 1738 aan Willem Ver-
wey verkocht. In 1768 verkochten de erfgena
men van Roeters weduwe het huis en het ver
grote terrein met De Langenhoef aan Pieter ba
ron van Reede van Oudtshoorn to t Nederhorst.
Deze was getrouwd met Sophia Boesses en
kreeg met haar dertien kinderen. Hij bracht het
to t opperkoopman en fiscaal11 bij de VOC en zou
gouverneur van de Kaapkolonie geweest zijn,
als hij niet in 1773 °P weg erheen op zee was
overleden; hij ligt begraven in Kaap de Goede
Hoop. Zijn oudste zoon, Barend Hendrik, raad
van Utrecht en gedeputeerde van Utrecht, was
twee jaar lang heer van Drakenburg. Hij was
getrouwd met Wilhelmina Elisabeth Brommert;
zij kregen twee zonen. In 1777 verkocht Sophia
Boesses douairière baron Reede van
Oudtshoorn to t Nederhorst Drakenburg vanuit
Zuid-Afrika aan een WIC-ambtenaar, namelijk
mr. Nicolaas Willem Roëll.

Roëll was getrouwd met Anna Sophia Frederi
ca van Gheel van Spanbroek; zij kregen vijf kin
deren. Hij was advocaat bij de WIC, lid van de
Raad van Koloniën en meesterknaap (rechter
inzake houtvesterij) van Gooiland. Na zijn dood
in 1793 trouwde zijn weduwe met Lieve Marti-
nus Isaac, zoon van Pieter baron Reede van
Oudshoorn to t Nederhorst, een van de vorige
eigenaren van Drakenburg. In 1791 had Roëll
deze buitenplaats al verkocht aan Gysbert Her-
mannus Mulders, inspecteur van 's Rijks Poste
rijen, die getrouwd was met Anna Frederika van
Vierssen.

Het echtpaar Mulders verkocht Drakenburg in
1808 aan Maria Theresa van Lilaar. Aarnoud Wils
komt als heer van Drakenburg voor in akten uit
1808 en 1809. Ten tijde van Wils (1808-1811)
stond het huis te huur. Hij verkocht Drakenburg
in 1811 aan Gerrit Steyn van Hensbroek (later
burgemeester van Soest) en Johannes Hol-
steyn, die getrouwd was met Margaretha Plaat.
Holsteyn liet het kasteel in 1813 slopen en ver-
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vangen door een deftige villa met een klassiek
timpaan, gesteund door vier pilaren voor de
entree. Margaretha Plaat was in 1812 zijn enige
erfgenaam, zij trouwde daarna met Christoffel
Bernardus en verkocht de villa Drakenburg in
1823 aan de Amsterdamse prof. dr. Gerardus
Vrolik. Deze was hoogleraar in de botanie, anato
mie en verloskunde en bracht de zomers in deze
villa door. Vrolik was getrouwd met Agneta Su-
sanne van Walree en had met haar zes kinderen.
In 1811 hertrouwde hij met Anna Elisabeth van
Swinden, die hem een zoon schonk. Vrolik was
bevriend met de schrijver Jacob van Lennep, die
enkele malen bij hem op Drakenburg logeerde.
Deze nam -  zoals reeds vermeld -  kasteel Dra
kenburg als voorbeeld voor de buitenplaats Gul
denhof in zijn roman Ferdinand Huyck.

Na de dood van Vrolik in 1859 werd het ter
rein waar het kasteel Drakenburg had gestaan,
verkocht aan Hermanus Hissink, kastenmaker,
en zijn echtgenote Gerardina Margretha van der
Hooft en de rest van het landgoed aan jonkheer
mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van
Drakestein, raadsheer bij het Provinciaal Ge
rechtshof en lid van de Eerste Kamer. De laat
ste, vanaf 1866 zijn zoon jhr.mr. Paulus Jan
Bosch van Drakestein en vanaf 1894 zijn klein
zoon jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch
van Drakestein noemden zich nog heer van
Drakenburg.

Het echtpaar Hissink verkocht in 1860 op zijn
beurt Drakenburg aan mr. Simon Petrus baron
van Heemstra, die de villa Rusthoek in Baarn
bewoonde. Hij bezat ook de buitenplaats Groe-
neveld en de bijbehorende boerderijen. Hij liet
het verlengde van de Eemnesserweg bestraten,
dat stuk werd de Heemstralaan, en is dus naar
hem vernoemd. Van Heemstra liet de villa Dra
kenburg in 1870 afbreken. Waarschijnlijk is een
van de twee voorhuizen toen verbouwd tot
boerderij. In elk geval werd een muur van het
rechtervoorhuis verwerkt in de deel van die
boerderij. De bossen werden gerooid voor wei
landen voor de boer.

We kunnen constateren, dat de eigenaren
van de buitenplaats Drakenburg -  op een enkele
uitzondering na -  edellieden waren, die bijna

Schilderij van Willem Joseph baron van Gent, luitenant-
admiraal van de Republiek, door Jan de Baen (coll. Mari
tiem Museum).

V i

M Mr
allen een bestuurlijke functie bij de kerk of de
overheid in de stad of het gewest Utrecht ver
vulden. Ze waren allen getrouwd in hun stand
met vrouwen, die merendeels uit het gewest
Utrecht stamden.

Het landgoed verbrokkelt steeds verder

Op de boerderij uit circa 1870 woonde van 1900
tot juni 2002 de familie Steenkamer. Zij verkocht
haar bezit aan Floris Decker, die de boerderij liet
afbreken. Er kwam een modern woonhuis plus
bijgebouw, ontworpen door de Baarnse archi
tecten Derk Jan Wentink en Jochem van der
Spek. In 2006 kwam deze woning, ook weer
met de naam Drakenburg, gereed. De oude
muur is in het bijgebouw opgenomen.

In 1938 kwam er op het meest westelijke deel
van het landgoed een bouwkamp voor jonge
katholieke werklozen, die daar samen het ka
tholieke Gemeenschapsoord en Volkshoge
school Drakenburg zouden gaan bouwen. Deze
instelling draaide goed, totdat zij door een con
flict en een aantal fusies in 1955 ophield te be-

156 TVE 30e jrg. 2012



staan. Daarna werd dit Drakenburg een neutraal
conferentieoord.

Ten oosten van het terrein van dit conferen
tieoord verrees in 1985 Het Bomencentrum
Nederland van 25 hectare groot, een veelzijdig,
groen en klimaatneutraal bedrijf. Het is uitge
groeid tot een van de belangrijkste leveranciers
van bijzondere en grote bomen. Er worden
meer dan 100.000 bomen in ruim 75 soorten
gekweekt, die gebruikt worden ter verfraaiing
van stedelijke projecten, bedrijventerreinen en
landschaps- en parkrenovaties. Aan de zuidkant
van het terrein liet de directeur van het Bomen
centrum een kleine villa in classicistische stijl
bouwen, die de toepasselijke naam Klein Dra
kenburg draagt. Dat is alles wat ons rest van de
ooit zo fraaie buitenplaats Drakenburg.

Met dank aan Robbert Jan van der Maal voor
zijn kritisch commentaar en aanvullingen.

Noten

1. Het is merkwaardig dat de straatnamen Gulden-
hoflaan en Ypendael niet worden toegelicht in
Baarn, de straat waarin wij wonen (Baarn 2003) van
dr. C.G.L. Apeldoorn.

2. Nederland in den goeden ouden tijd 1942; in
2000/2001 is dit dagboek door schrijver Geert Mak
en hoogleraar letterkunde Marita Mathijsen her
taald en opnieuw uitgegeven.

3. Hoge lokale bestuurs- en gerechtelijke ambtenaar.
4. De roman had een goede pers: Beets noemde het

werk een mooi en aangenaam en bevredigend boek,
Busken Huet vond het zoo frisch als een heldere
voorjaarsmorgen en Van Deyssel schreef: Het is in
zijn soort uitstekend werk.

5. Het wapen van de gemeente Drakenburg in de
Duitse deelstaat Nedersaksen bevat een burcht en
wordt bekroond dooreen draak.

6. Meer informatie over deze families dan in dit arti
kel staat, is te vinden in 'Bijdrage to t de Geschiede
nis der Utrechtse Ridderhofsteden en Heerlijkhe
den: I. Drakenburg', in: Genealogische en Heraldi
sche Bladen 8, 1913, p. 1-19.

7. ‘Het Nonnenland’ ten zuidwesten van Lage Vuur-
sche herinnert nog aan dit klooster.

8. Een deken is een voorzitter van een kapittel, een
college van kanunniken die een belangrijke kerk
(kapittelkerk) besturen en de bisschop adviseren.

9. Zie vorige noot.
10. Oudmunster is een andere naam voor kapittelkerk.
11. Ambtenaar van de zeekrijgsraad die belast is met

de rechtspraak op een varend zeeschip.
Bron

Johan van de Water, Groot Placaatboek bevat
tende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten
enz. Eerste deel, Utrecht 1729
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Een zuinige zeeheld in 's-Graveland
Tromps huis door de Fransen verbrand (1672-1673)

Hans Mous

Opeenvolgende generaties hebben het op school ingestampt gekregen: 1672 -
Rampjaar. Dat werd dan gevolgd door het rijtje: radeloos (de regering), redeloos
(het ‘volk’) en reddeloos (het land). Radeloze rijkaards zagen ook in onze regio hun
bezittingen in reddeloze ruïnes veranderen. Al eerder werd in dit tijdschrift
beschreven hoe de Fransen in 's-Graveland hebben huisgehouden.1 Over wat ze daar
precies hebben verbrand en waarom, doen allerlei verhalen de ronde. Sommigen
menen dat alle buitenplaatsen in ’s-Graveland in rook opgingen. Anderen denken
dat de schade is meegevallen. Het bekendste ‘slachtoffer’ was het buitenhuis van
admiraal Cornells Tromp. Men zegt dan dat de Fransen Trompenburg hebben

verwoest De brand zou een wraakactie geweest zijn, omdat Tromp in en na het
Rampjaar de Franse vloot klop had gegeven. Maar wat is er eigenlijk waar van deze
beweringen?

Comelis Tromp (1629-1691) was de tweede zoon
van de beroemde zeeheld Maarten Harpertsz.
Tromp. Net als zijn vader en grootvader werd hij
zeeofficier. In 1665 brak de Tweede Engelse
Oorlog uit en Tromp werd benoemd to t luite-
nant-admiraal. Hij rekende erop dat hij het bevel
over heel de vloot zou krijgen. Maar deze func
tie ging naar Michiel de Ruyter. Tromp kon dit
niet verkroppen.

Het is moeilijk om iets positiefs over Tromps
karakter in de literatuur te vinden. Nu is veel
van wat er over Tromp geschreven is, afkomstig
van zijn vijanden. Die maakte hij ook veel. An
ders dan zijn vader was Comelis een onhandel
baar en arrogant man die zich herhaaldelijk
ernstig misdroeg. Eigenzinnigheid, doldriestheid
en agressiviteit waren eigenschappen van
Tromp die tijdens een zeeslag soms van pas
kwamen. In andere situaties bleken het grote
gebreken te zijn. In 1666 had hij een knallende
ruzie met onder anderen De Ruyter en Johan de
Witt, wat ertoe leidde dat Tromp werd ontsla
gen.

Het jaar daarop trouwde hij met de rijke we
duwe Margaretha van Raephorst. Hij had haar

leren kennen via zijn eskaderkapitein Jan van
Amstel. Margaretha was in ’s-Graveland de
buurvrouw van Comelis Tromps broer, Johan. In
1671 kocht Cornelis de buitenplaats van zijn
broer. Hierdoor werden hij en zijn vrouw in ’s-
Graveland buren.

Tromp besteedde veel tijd en geld aan het
verfraaien van zijn buitenhuis. Maar intussen zat
hij zich te verbijten dat hij zijn tijd aan (lager)
wal moest doorbrengen. Hij greep steeds vaker
naar de fles. Een keer zou hij zo dronken zijn
geweest, dat zijn vrouw hem voor de rest van
de dag opsloot. Constantijn Huygens dichtte:

Hij sitt op 's Gravenland, die t ’scheep veel
wond'ren dee:
Hij waer veel dienstiger, dunckt mij, op 's
Graven Zee.

Toen in april 1673 de Republiek door de gecom
bineerde Frans-Engelse vloot in het nauw werd
gebracht, slaagde stadhouder Willem III erin om
Tromp met De Ruyter te verzoenen. Tromp
koos weer zee en speelde een belangrijke rol in
de overwinningen bij Schooneveld en Kijkduin.
Zijn buitenplaats was toen al in vlammen opge
gaan.
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Cornells Tromp. Schilderij door Peter Lely (1675). Een
van de 22 portretten die Tromp van zichzelf heeft laten
maken. De oranje sjerp draagt een politieke boodschap
uit.

Tromp en De Petersen in ’s-Graveland

De Bickers in ’s-Graveland
In 1673 bestonden de buitenplaatsen in 's-
Graveland nog geen veertig jaar. De ’s-
Gravelandse polder was in 1634 gereed geko
men. Ze bestond uit 27 kavels, die in datzelfde
jaar 1634 door loting werden toegedeeld aan
zes Amsterdamse kooplieden. Deze steenrijke
lieden hadden flink wat geld geïnvesteerd in de
totstandkoming van de polder.

Vijf kavels gingen naar Andries Bicker. Tot het
verlies van zijn politieke functies in 1650 was hij
een van de machtigste mannen van Amster
dam. Daarna bleef hij een van de rijksten. Na
zijn dood in 1652 kwamen zijn bezittingen in
’s-Graveland terecht bij verscheidene familiele
den van hem. Deze bezittingen bestonden toen
uit drie buitenplaatsen. De eerste buitenplaats,
Spanderswoud, ging naar zijn dochter Cornelia
Bicker. Zij was getrouwd met Joachim Irgens,
een Deens-Noorse mijnmagnaat.2

De tweede buitenplaats, Gooilust, ging naar
Andries’ dochter Alida en haar man Jacob

Bicker (die weer een neef van Andries was).3
Hun dochter Catharina trouwde in 1669 met
baron Jacob de Petersen.4 De Petersen was
afkomstig uit Denemarken en was opperkamer
heer geweest van koning Frederik III. Deze
vorst had geld geleend van de eerdergenoemde
mijnmagnaat Joachim Irgens. De Petersen had
bemiddeld bij het totstandkomen van deze
lening en had daar zelf ook aardig van geprofi
teerd. In 1664 verliet hij Denemarken om zich in
de Republiek te vestigen. De Deense vorst nam
hem dit bijzonder kwalijk en liet rondvertellen
dat De Petersen zich in de Republiek nog
slechts bezighield met ‘feestvieren en andere
wellustigheden’. De baron woonde in Utrecht
en was permanent vertegenwoordiger van en
kele Duitse vorsten zoals de hertog van Bruns-
wijk en de keurvorst van Hannover.

Bickers derde buitenplaats, Hooge Dreuvik,
werd eerst het eigendom van Andries’ zus Dieu-
wer, daarna van haar zoon Jan van Hellemont
en sinds 1665 van diens weduwe Margaretha
van Raephorst. Zij was het die in 1667 met Cor-
nelis Tromp trouwde. De admiraal en zijn vrouw
bezaten, zoals we al eerder zagen, in 1672/1673
ieder een buitenplaats in ’s-Graveland. Geen van
beide buitenplaatsen heette Trompenburg. Het
huidige Trompenburg is namelijk na de aftocht
der Fransen gebouwd op de plaats waar de
Hooge Dreuvik had gestaan. Tromp noemde dit
nieuwe huis overigens Syllisburg.5 Pas in de
achttiende eeuw kreeg het zijn huidige naam. Er
is in 1672 en 1673 veel in brand gestoken, maar
dus géén Trompenburg.

Ik heb maar weinig kunnen vinden over hoe
de twee buitens van het echtpaar eruit hebben
gezien. En dan is het nog steeds de vraag: gaat
het over Tromps huis, gaat het over Margare-
tha’s huis of slaat het op beide huizen? Als
Tromps neef Pieter Teding van Berkhout in 1669
Tromp op ‘zijn’ buiten in ’s-Graveland bezoekt,
dan moet het wel over de Hooge Dreuvik gaan
(Tromp had toen namelijk het huis van zijn
broer nog niet gekocht). Teding van Berkhout
vermeldt niet veel meer dan dat Tromp op zijn
landerijen boekweit en rogge liet verbouwen6
en verder fruitbomen en een bloementuin had.
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Uit documenten van De Petersen (waarover
later meer) kunnen we meer opmaken over
Tromps eigen buitenplaats. Buiten het huis
stonden twee stenen leeuwen met wapenschil
den. Ik vermoed dat de ‘stenen beelden’ die De
Petersen noemt ook aan de buitenkant van het
huis hebben gestaan, tegen de gevel of in de
tuin. Tromp had in zijn tuin een ‘bouhuys’ en
een orangerie met (onder andere) zes oranje
boompjes, een vijgenboom, drie granaatappels
en twee ‘altaenen’. Er moeten op het terrein
heel wat andere bomen hebben gestaan, waar
onder een ‘groote Beucke-boom’ en drie a vier
linden ‘heel kort van stammen'. Verder was er
een boothuisje, dat door een landvaart verbon
den was met de ’s-Gravelandse vaart. Over het
interieur heb ik minder kunnen ontdekken. Wel
is bekend dat de muren waren bekleed met
goud- en zilverleer. De Petersen spreekt ook
van schilderijen en duur beklede stoelen.

De Fransen in 's-Graveland
In het Rampjaar (1672) leek het erop alsof de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in
korte tijd helemaal onder de voet zou worden
gelopen. Op 12 juni trok het Franse leger de Rijn
over in de buurt van Lobith. Acht dagen later
viel Naarden zonder slag of stoot in Franse han
den. Overal heerste paniek en grote groepen
mensen sloegen op de vlucht. De Fransen wa
ren blijkbaar net zo verrast door hun snelle op
mars als de Nederlanders en verzuimden door
te pakken. Dit gaf de leiding van de Republiek
de gelegenheid om grote stukken land onder
water te laten zetten, waardoor het hart van
Holland voor de Fransen onbereikbaar werd.

’s-Graveland kwam aan de ’Franse’ kant van
deze waterlinie te liggen. Uit het doopboek van
de Gereformeerde Gemeente blijkt dat een
groot deel van de bevolking al in juni 1672 was
gevlucht. Er bestond in ’s-Graveland geen per
manente Franse bezetting. Af en toe kwamen
plunderende Franse soldaten langs om te zien
of er nog iets van hun gading was. En een aantal
keren kwam er een volledige Franse legermacht
de kant van ’s-Graveland op, als er in de noorde
lijke Vechtstreek gevochten moest worden. De

Margaretha van Raephorst. Schilderij van Johannes
Mijtens uit 1668. Uit dit schilderij valt niet op te maken
dat zij ‘schrickelijck leelijck’ was. Kortom, Mijtens ver
stond zijn vak.

Franse bevelhebber, de hertog van Luxem
bourg, nam dan zijn intrek in Spanderswoud, de
buitenplaats van Joachim Irgens. De eerste keer
in oktober 1672. Kort daarvoor was het plan van
Willem III om Naarden te heroveren mislukt.
Luxembourg was toen voor alle zekerheid nog
met 4000 man in de richting van Naarden ge
trokken. Dominee Cornelis van Midlum van ’s-
Graveland schreef:

1672 den 8en October, hebben de Fransze
onze plaets geplondert, de overgebleven
ingesetenen uitgekleedet en mishandelt en is
also een gansche verstroyinge geschiedt.

Enkele huizen van dorpelingen werden in brand
gestoken en ook de kerk werd beschadigd. Niet
alle inwoners waren overigens gevlucht. Op een
paar buitenplaatsen waren nog wat knechten
en tuinlieden aanwezig. Ook waren er in de
omgeving nog enkele boeren op hun land ge
bleven.

Bij deze gelegenheid werden de buitenplaat
sen min of meer ongemoeid gelaten. Dat had
alles met geld te maken. De huizenbezitters
hadden de bezetter betaald voor een sauvegor-
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de, een beschermbrief tegen het plunderen of
het afbranden van hun huizen. Het betalen van
sauvegardes was verboden door de Staten-
Generaal, maar die zaten aan de andere kant
van de waterlinie en konden geen hulp bieden.
In november legden de Fransen de huisbezitters
een brandschatting op. Dit was een vorm van
afpersing, waarbij een som geld moest worden
betaald, wilde je je huis niet in vlammen zien
opgaan. Eerst vroegen ze 2500 gulden voor alle
buitenplaatsen gezamenlijk, later verdubbelden
ze dat bedrag.

Op 12 november 1672 tekenden de meeste be
zitters van ’s-Graveland een overeenkomst. Daar
in werd een tweetal van hen gemachtigd om met
Robert, de Franse intendant in Utrecht, to t een
akkoord te komen over de hoogte van de brand
schatting. Het totale bedrag mocht niet meer dan
6000 gulden zijn voor alle ’s-Gravelandse buiten
plaatsen tezamen. Tromp behoorde to t de onder
tekenaars. Voor beide buitenplaatsen gezamenlijk
(’HeerTromps kleine plaets’ en de ’groote plaets’)
zou hij maximaal 960 gulden betalen. Daarmee
was zijn bijdrage aan de totale afkoopsom verre
weg het grootst. Zijn 'groote plaets’ alleen was al
goed voor 640 gulden, meer dan welke andere
buitenplaats ook.

Naast dreigende brandstichting bestond er
nog een ander gevaar voor de buitenplaatsen in
's-Graveland. We zagen al dat er kleine groepjes
plunderaars waren die de omgeving afstroop
ten. Hiertegen werden bewakers ingehuurd, die
bereid waren desnoods hun wapens te gebrui
ken. Maar deze bewakers waren niet altijd be
trouwbaar. Op 17 november 1672 schreef De
Petersen: De Soldaten welcke op Hr. Trompen en
Irgents Huysingen geweest sijn, hebbe heden,
dewijle sy selfs alles loeten weg nemen, en spo
liëren, hier laten komen, en sal sien, of daer Swit-
sers in de plaets kan bekomen, om die Huysen soo
lange als 't mogelijck is te conserveren...

Tromp, De Petersen en Irgens
Vanaf eind juni 1672 zaten De Petersen en
Tromp elk aan een andere kant van de waterli
nie. De Petersen woonde in Utrecht, het cen
trum van de Franse bezettingsmacht.

Fragment van de kaart van Holland uit 1685 door Jacob
Aertsz. Col om. De kavels van Irgens, Tromp en Majoor
Bicker zijn duidelijk aangegeven.

— I

Tromp woonde in het onbezette Amsterdam.
Maar hij was ook wel in Den Haag te vinden
zoals op 20 augustus 1672. Toen werden de
gebroeders De W itt daar op gruwelijke wijze
vermoord. Over het aandeel van Tromp in deze
moord w ordt door historici getwist. Het is zo
goed als zeker dat Tromp er getuige van is
geweest. Als vurig Orangist en overtuigd vij
and van De W itt zal hij vast (zoals door sommi
gen w ordt beweerd) zijn instemming hebben
laten blijken. Maar of Tromp (met enkele ande
ren) de slachtpartij heeft georganiseerd en
Johan de W itt naar de Gevangenpoort heeft
gelokt? Er is slechts één ooggetuige die dit
meldt.
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Bewoners van een Nederlandse plaats vragen een Franse bevelhebber om genade. Ets van Romeyn de
Hoog he.
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Op 14 november 1672 ontving De Petersen een
brief van Henrick Melchers of Melchiors. Deze
schreef onder andere: De Heer Tromp versoekt,
dat U.E. gelieve alles te doen voor sijn plaets als
eygen, en wat voor rariteyten U.E. aenstaen wel
mooght wegh nemen, en kost U.E. het Huys
koopen, sal U.E. met alle danckbaerheydt restitu
eren alle gedane kosten. De plaets blijkt Tromps
huis in ’s-Graveland te zijn. In feite vroeg Tromp
zijn buurman om tijdens zijn afwezigheid op zijn
huis te letten. Dat is niet zo vreemd: Tromp kon
er zelf niet meer komen, De Petersen wel. Bo
vendien bleek De Petersen toegang te hebben
tot de Franse autoriteiten in Utrecht.

Melchers, een neef van Margaretha van
Raephorst, was in deze zaak blijkbaar een soort
doorgeefluik. Via hem correspondeerde De
Petersen met Tromp. Maar er was ook een rela
tie tussen Melchers en Joachim Irgens, de mijn
magnaat en geldschieter die de buitenplaats
Spanderswoud bezat. Het adres van Melchers
was het huis De Groene Helm op de Keizers
gracht in Amsterdam. Irgens was de bezitter

van dat huis. En op 26 augustus 1672 trad Mel
chers op als zaakgelastigde van Irgens bij de
hertog van Luxembourg, de Franse bevelheb
ber. Misschien was Melchers in deze zaak door
Irgens naar voren geschoven.7

Maar wat had De Petersen in ’s-Graveland te
zoeken? Sommige bronnen beweren dat hij
daar een buitenplaats bezat. Maar welke bui
tenplaats dat geweest moet zijn, is niet zeker.
Er zijn lijsten van bezitters die aan de Fransen
brandschatting hebben betaald. Op deze lijsten
komt de baron niet voor. Ook op de lijst van
eigenaars die in september 1673 sauvegardes
aannamen, staat zijn naam niet. In zijn brief van
12 december 1672 schreef hij: Neef Trompens
Huys, dewijle het nae by het mijne is. Dat lijkt
erop te wijzen dat De Petersen inderdaad een
buitenplaats in ’s-Graveland bezat. De oplossing
zou kunnen zijn, dat het hier om het buiten van
‘Majoor Bicker’ ging. Dit was de buitenplaats
van De Petersens schoonouders, Jacob en Alida
Bicker. Deze lag inderdaad naast de buitenplaat
sen van het echtpaar Tromp. Bovendien vertel-
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de een van de getuigen van de baron, dat hij
Jacob de Petersen in december 1672 op de bui
tenplaats van Majoor Bicker aantrof. Hij had
daar een sauvegarde ingehuurd, die ook een
oogje hield op de buitenplaatsen van Tromp en
Irgens.

Plundering en brandstichting

Tromps huis geplunderd
Uit zijn brieven blijkt dus dat De Petersen de
nodige aandacht aan Tromps buitenplaats heeft
besteed. Rond 20 november 1672 is hij zelf naar
’s-Craveland geweest. Hij is toen ook naar
Tromps huis gegaan en daer komende bevon
den, dat noch eenige Franschen doende waren,
om de voorsz. Huysinge te ontblooten, welcke
Franschen den Heer Requirant (namelijk De Pe
tersen) daer uyt joegh. De rest van de tijd hield
de bewaker van ‘zijn eigen’ buitenplaats zoveel
mogelijk een oogje op neef Trompens Huys.
Maar er kwamen elke dag zoveel groepjes Fran
se en Hollandse plunderaars langs, dat het voor
één man niet te doen was om alles te bewaken.

De Petersen ried Tromp en Irgens dan ook
aan om eigen bewakers in dienst te nemen, bij
voorkeur Zwitsers. Dat kostte een lieve duit
(tien a twaalf stuivers per dag plus de kost),
maar dan had je ook wat. Een aantal huizenbe
zitters in ’s-Graveland is op dit advies ingegaan:
in de huizen van Elzevier, De Dieu en Majoor
Bicker waren in januari 1673 Zwitsers aanwezig
om de boel te bewaken. De zuinige Tromp heeft
(net als een aantal anderen) de raad van de
baron in de wind geslagen. De Petersen schreef
Tromp dan ook zuinigjes: wanneer u Heer wil
slapen, en U.E. op de discretie der Vyanden verla
ten, s00 kan men u lieden niet helpen.

Duidelijk is dat Tromps huis al regelmatig
door plunderaars bezocht was, voordat het in
brand werd gestoken. De Petersen schreef aan
Tromp in november en december 1672 dat het
goudleer, de schilderijen die onder de vloer
waren verstopt, de meubels, het lood, deuren
en vensters gestolen waren. Ook boeren uit de
omgeving hadden volgens de baron hieraan

meegedaan. Maar ook De Petersen zelf werkte
mee aan de ‘ontbloting’ van Tromps huis. We
zagen al eerder dat Tromp hem hiertoe gemach
tigd had. Koperwerk, ijzerwerk, bomen en pila
ren werden door knechten van de baron uit
Tromps buitenplaats verwijderd en naar andere
huizen in ’s-Graveland overgebracht.

De Petersen onderhandelde intussen met de
Fransen over het afkopen van de dreigende
brandstichting. Deze onderhandelingen gingen
zowel over Irgens’ huis als dat van Tromp. Op 21
november 1672 schreef hij: Van Heer Trompens
Huysen vordert men op 't alder-geringste 1400.
gul. Tromp had geen zin om dit bedrag te beta
len. De Petersen schreef op 24 november dat
het mijn in mijne Ziel leet soude doen, dat sulcke
schoone Huysen ende gelegentheden, die men
met een Bagatelle (soo te seggen) voor sulcke
luyden solveren kan, in roock te sien opgaen. Hij
zocht daarom contact met Luxembourg zelf om
de zaak af te ronden. Maar wat hij ook probeer
de, Tromp hield de boot steeds af. Nog in janua
ri 1673 zou Tromp verkondigd hebben dat de
Fransen toch niets tegen zijn huis zouden dur
ven ondernemen. Tromps biograaf Prud’hom-
me van Reine concludeert openlijk wat De Pe
tersen impliciet al aangaf: het echtpaar Tromp is
te gierig geweest om te betalen.

De brand
In het voorgaande is bijna steeds gesproken
over ‘huis’. Maar we zagen al eerder, dat Tromp
en zijn vrouw sinds 1671 beiden een huis in 's-
Graveland hadden. De vraag is nu: als over ‘huis’
wordt gesproken, gaat dat dan steeds over
Tromps eigen huis? De enige die duidelijk onder
scheid maakte, was Tromps vrouw. In brieven
van 6 en 13 januari 1673 had ze het over mijn
Mans Plaetse in 's Gravelandt en over mijn Heers
Huys. In dezelfde brieven sprak ze ook over mijn
Huys. En De Pedersen schreef: heeft de Vy-
andt... het tweede Huys doen verbranden.

Als ‘het huis’ dan in rook opgaat, is het dus de
vraag: welk huis? Alles wijst erop dat beide hui
zen in brand zijn gestoken, maar wel op een
ander moment. Dat is de meest voor de hand
liggende verklaring voor de genoemde tijdstip-
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pen van de brand. In haar brief van 6 januari
1673 schreef Margaretha van Raephorst aan
haar vriendin Maria van Colsteyn in Utrecht:
maer wenste, ind ien ’t mogelijck was, mijn Huys
en Plantagie modi te behouden werden... te
meer, dewijle wy soo excessive schaden alreede
hebben geleden, door het af branden en ruïneren
van mijn Mans Plaetse in 's Cravelandt. Tromps
eigen huis zou dus mogelijk al eind 1672 in brand
zijn gestoken. Dat zou dan geweest moeten zijn
na de brief die De Petersen hem op 12 december
heeft geschreven. Uit die brief kan worden op
gemaakt dat neef Trompens Huys toen nog over
eind stond.

Lieve van Ollefen heeft meer dan een eeuw
later over de brandstichting geschreven. Zijn
versie komt overeen met de reconstructie hier
boven. In zijn beschrijving van 's-Graveland
staat te lezen: Het dorp gevoelde in den jaare
1672, zo wel als Hilversum en de Loosdrechten, de
inlegering der Franscben, die er to t den jaare 1673
verbleeven, en er veele baldadigheden pleegden;
zij verwoestten voornaamlijk de Hofsteden van
den Lieutenant Admiraal CORNELIS TROMP, en
die van zijne Cemalinne, Vrouwe MARGARETHA,
Baronesse van Raaphorst, welke lustplaatsen
naast elkaar gelegen waren; het heerelijk ge
boomte werd er uitgeroeid, en het landhuis van
den Admiraal, werd genoegzaam ten gronde toe
gesloopt; alles wat kostelijk en ten cieraad der
gebouwen diende, werd verbroken, weggevoerd,
verkocht of vernield, en eindelijk werd ook het
Landhuis van des Admiraals Cemaalinne in brand
gestoken, waardoor het in een puinhoop ter ne
der stortte.

De meest genoemde datum van de brand
stichting is 2 februari 1673. Er is een brief van
Luxembourg van die datum, waarin hij schrijft
dat hij genoeg had van Tromps voortdurende
vertragingstactieken en diens huis in brand
heeft laten steken. Het is heel goed mogelijk
dat het bij deze gelegenheid om Margaretha’s
huis, Hooge Dreuvik, ging. Dan blijft er nog één
andere datum over. H. Tromp en J. Six schrijven
in hun boek over de ’s-Gravelandse buitenplaat
sen dat Luxembourg in april 1673 naar 's-
Graveland terugkeerde en toen pas het huis van

Tromp in brand liet steken. Zij zijn de enigen bij
wie ik deze datum gevonden heb. December
1672 en februari 1673 lijken mij de meest waar
schijnlijke data voor de beide brandstichtingen.

Behalve de twee huizen van het echtpaar
moesten ook de bomen van Tromp het ontgel
den. Eind juni 1673 Het De Petersen twee Hilver
summers de grooten quantiteyt tacken van de
af gehouden boomen op de Heer Tromps Hof
stede bundelen om ze te kunnen verkopen. Het
ging om honderden takkenbossen, waarover de
knechten intussen ruzie maakten met plunde
rende Fransen.

De afloop

In oktober 1673 of daaromtrent zagen Tromp en
Margaretha hun buitenplaatsen (o f beter ge
zegd: wat daarvan over was) terug. Wanneer nu
de Heer en Mevrouwe Tromp deze ruïne quaemen
bezichtigen, is zulks niet zonder alteratie ge
schied; te meer haar Wel Eedelen mosten aan
zien, dat er verscheijden hofsteden daar rontom
en zelfs naest de hare gelegen, geheel ongeschent
waren gebleven, daar niet een bladt van een
boom was aangeraakt. Dat waren dan ook de
buitenplaatsen van degenen die wel geïnves
teerd hadden in het behoud ervan. Zij hadden
zich in september 1673,toen Willem III Naarden
heroverde, direct verzekerd van nieuwe, Staat
se, (‘ levende’) sauvegardes om hun bezit ook in
deze nieuwe omstandigheden te beschermen.
Dit waren bijna alle overige bezitters van buiten
plaatsen in ’s-Graveland. Ik zou geen voorbeeld
weten van een andere buitenplaats in ’s-
Graveland die door de Fransen in brand is gesto
ken.

Tromp probeerde nu de schade te verhalen
op degene die geprobeerd had zoveel mogelijk
van zijn huis en inboedel te redden: De Peter
sen. Hij claimde op 26 januari 1674 een schade
van 20.000 gulden ‘aen sijne Huysinge, Thuy-
nen, Plantagien, Orangie Boomen, heyninge
ende schuttinge’ in ’s-Graveland. De schade zou
het werk van De Petersen zijn geweest. Deze
had immers van alles gesloopt en weggehaald
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uit Tramps huis. Als vergoeding eiste Tromp van
hem het viervoudige bedrag: 80.000 gulden.

Tromp heeft er mogelijk op gerekend dat zijn
positie in 1674 onaantastbaar was. Hij was een
gevierd man dankzij zijn rol in de zeeslagen bij
Schooneveld en Kijkduin. Hij meende ook altijd
op de bescherming van Willem III te kunnen
rekenen. Maar hij bleek zijn hand overspeeld te
hebben. De Petersen liet zich niet door Tromp
aftroeven en ging in de tegenaanval. Hij publi
ceerde een groot aantal documenten
(waaronder brieven van Margaretha van
Raephorst). Deze ondersteunden zijn versie van
de gebeurtenissen. De documenten voorzag hij
van een venijnig commentaar, waarin hij Tromp
en zijn vrouw ‘beleefd’ beledigde. Om de een of
andere reden moest vooral Margaretha het
ontgelden. Zij was ‘Uw soete Huysvroutje’, ‘Uw
vrome Huysvroutje’ en uiteindelijk zelfs
‘desselfs overvloedigh bekende gratieuse en
goedertieren Vrouw’ (van Margaretha was be
kend dat zij ‘schrickelijck leelijck’ was, zoals
Willem III na een bezoek constateerde).

Tromp had de fout begaan om te beweren
dat hij uit patriottische motieven nooit met de
Fransen had willen onderhandelen over een
losprijs voor zijn huis. Hij wierp zich op als een
groot ende getrouw Patriot, die nooit van plan
was geweest om den Vyandt met 3500 guld. soo
sy wegens beyde de Huysingen, en schoone Plan-
tagien van uw begeerden ... te stercken... We
zagen al eerder dat Tromp een overeenkomst
getekend had waarin hij aangaf te willen beta
len. Daarnaast kon De Petersen aantonen dat
het echtpaar Tromp hem ook daarna nog her
haaldelijk met de Fransen had laten onderhan
delen over een afkoopsom. De bereikte akkoor
den werden steeds door het echtpaar afge
keurd. Waarschijnlijk waren ze te zuinig om het
gevraagde bedrag (3000 of 3500 gulden voor
beide huizen tezamen) te betalen en rekenden
zij erop dat er nog flink kon worden afgedon
gen. Ze dachten zelf aan 400 a 500 gulden per
huis. Tramps zuinigheid kwam misschien ook
wel voort uit zijn financiële positie: sinds zijn
ontslag in 1666 had hij het moeten stellen met
dertig gulden in de maand. Daarnaast heeft hij

Opperbevelhebber Luxembourg en intendant Robert
persen de bevolking van het gewest Utrecht uit. Afbeel
ding uit Nieuwe Spiegel der Jeugd OfFransche Tiranny,
Utrecht 1742.
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ook gedacht dat het met de brandstichting niet
zo’n vaart zou lopen.

Een opmerkelijk onderdeel van de strijd van
Tromp tegen De Petersen was het gekrakeel om
een tweetal stenen leeuwen die voor of bij
Tramps buitenplaats hadden gestaan. Tromp
meende dat dit dezelfde leeuwen waren die in
1674 voor De Petersens huis in Utrecht stonden.
De baron zou de wapenschilden ervan hebben
laten verwijderen om de herkomst verborgen te
houden8.

In 1675 leek De Petersen aan de winnende
hand. Tromp vertrok toen als vlootvoogd naar
Denemarken. De Petersen zag dit als een vlucht.
Hierdoor ontliep Tromp immers een voor hem
ongunstige uitspraak in de rechtzaak tegen De
Petersen. Maar uiteindelijk bleken beide man
nen niet in staat om de zaak te winnen. In 1678
zag De Petersen af van verdere procesvoering
en ook Tromp heeft het erbij laten zitten.

In 1680 haalde De Petersen nog één hatelijke
streek uit. Hij liet bij Tramps huis een aantal
spullen bezorgen die hij in 1672 en 1673 bij
Tramps buitenplaats had laten wegnemen. Als
bonus liet hij ook de twee stenen leeuwen afle
veren. Ik betwijfel of Tromp er blij mee is ge
weest.

Noten

1. Zie het artikel van Fokke F. van der Meer in TVE
van december 2008.

2. Over Irgens: zie het artikel dat in noot 1 genoemd
wordt.
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3- Volgens J. Elias, De vroedschap van Amsterdam,
was Jacob Bicker de eigenaar van Boekesteyn.

4. De Petersen heette eerst gewoon Jacob Petersen.
Pas sinds 1676 mocht hij zich Jacob baron de Peter
sen noemen. Ik gebruik desondanks alleen maar
de naam Jacob baron De Petersen. Zo wordt hij in
het grootste deel van de literatuur genoemd en
daar conformeer ik mij aan.

5. Na een overwinning van een Deens-Nederlandse
vloot onder commando van Tromp op de Zweedse
vloot in 1676, werd Tromp door de Deense koning
verheven to t graaf van Syllisborg.

6. Mogelijk gebeurde dit op het zogenaamde Trom-
penveld, een stuk grond achter het eigenlijke 's-
Gravenland dat Tromp in 1669 had gekocht.

7. Hendrik Melchers (1627 -  ca. 1700) was waarschijn
lijk een koopman van Duitse afkomst. Hij was blijk
baar verwant met Cornelia Bicker, de vrouw van
Irgens. Zij was getuige bij de doop van Melchers
dochter in 1677.

8. De schilder Ferdinand Bol verklaarde onder ede
dat dit gerucht hem via zijn neef bereikt had.
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Ontwierp Daniël Stalpaert Trompenburg?
Stance de Haas-Staalman

In ’s-Graveland ligt de markante buitenplaats Trompenburg. De voorganger van het
huis, Hoge Dreuvik, werd door admiraal Cornelis Tromp (1629-1691) en zijn
echtgenote Margaretha van Raephorst bewoond tot het in 1673 door de Fransen in
brand gestoken werd. Op dezelfde kavel liet Tromp enige jaren later het huidige
herenhuis neerzetten (afb. 1). Hij gaf het de naam Syllisburg naar de adellijke titel
graaf van Syllisburg, die de Deense koning Christiaan V hem in 1676 verleend had als
dank voor zijn hulp in de strijd tegen de Zweden. In het begin van de achttiende
eeuw gaf de volgende eigenaar het huis de naam Trompenburg.

Veel is er bekend over de bouwheer, admiraal
Cornelis Tromp, zoon van de grote zeeheld
Maarten Harpertsz. Tromp. Helaas staat niet on
omstotelijk vast, wie de architect van dit bijzon
dere huis geweest is. Wel wordt Daniël Stal
paert (1615-1676) genoemd als mogelijke kandi
daat.1 In de loop van de tijd zijn er verschillende
pogingen gedaan om meer gegevens over de

bouw van Trompenburg boven water te krijgen.
Dit heeft niet geleid to t het vaststellen wie de
bouwmeester ervan is geweest. Er zijn geen re
keningen gevonden van belangrijke uitgaven en
er zijn geen vermeldingen over de bouw in cor
respondentie o f in verslagen van het leven van
de admiraal aangetroffen.
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Het ontbreken van een archief van de familie
Tromp, het kinderloos overlijden van de beide
echtelieden en de veiling van de buitenplaats in
1704 waren weinig bevorderlijk voor het
instandhouden van gegevens over de bouw. Na
de verwerving van de plaats in 1704 door Jacob
Roeters is er weinig continuïteit geweest in de
reeks van eigenaren.

In dit artikel wordt op basis van literatuur- en
archiefonderzoek en op basis van observaties
nagegaan, in hoeverre de kandidatuur van Dani
ël Stalpaert als ontwerper van Trompenburg on
dersteund kan worden.

Cornelis Tromp en hofstede Syllisburg

In 1667 trouwde Cornelis Tromp met Margare-
tha van Raephorst, eigenares van het buiten
Hooge Dreuvik in 's-Craveland. Zij was de kin
derloze weduwe van Joan van Hellemondt,
eenenveertig jaar oud en voor Tromp, die in
die tijd noch werk noch veel inkomen had, een
aantrekkelijke partij vanwege haar invloed en
vermogen. Door dit huwelijk gooide Tromp als
het ware een anker uit in de hogere kringen
van Amsterdam, waar zowel haar vader als
haar overleden echtgenoot lid was van de
vroedschap. Na jaren van verblijf aan de wal
braken voor Cornelis betere tijden aan, toen in
het rampjaar 1672 stadhouder Willem III aan de
macht kwam. Hij werd gerehabiliteerd nadat
zijn eerdere conflict met Michiel de Ruyter,
waarvoor hij ontslagen was door de Staten-
Ceneraal, was bijgelegd. Hij kreeg weer be
langrijke vlootfuncties waardoor hij vaak
maandenlang op zee verkeerde zoals voor het
Deens-Zweedse conflict in 1676-1677. Die lange
perioden van afwezigheid zullen relevant blij
ken voor de bouwperiode van Syllisburg.

Oranjegezindheid was na de moord op de
gebroeders De Wit in 1672 een belangrijke
voorwaarde voor een voorspoedige carrière en
Tromp diende zich ook zo te profileren. Na de
onrustige periode met de Franse inval die
duurde to t eind 1673, is het niet toevallig dat te
midden van de buitenhuizen van de meren

deels staatsgezinde Amsterdammers juist het
huis van Tromp in triomfantelijke indrukwek
kendheid verrijst.2

Er was een groot verschil in levensstijlen tus
sen vader en zoon Tromp: terwijl Maarten
Tromp leefde als een streng en sober zeeoffi
cier, presenteerde Cornelis zich als een mari
tiem aristocraat. In de bewaard gebleven boe
delbeschrijving is af te lezen dat de inmiddels
gefortuneerde Cornelis op zijn buiten naast een
grote verzameling schilderijen ook een uitge
breide wapencollectie bezat. Zijn opportunisti
sche houding om zich een goede positie en een
aanzienlijke sociale status te verwerven blijkt
ook uit de interesse die hij toonde voor het le
ven aan het hof. In Tromps boekenkast in 's-
Graveland stonden onder meer Het leven en be
drijft van Willem en Mauritius van Nassau princen
van Orange en Het leven en bedrijft van Frederick
Hendrick van Nassau door Jan Komelijn, evenals
het boek Den vorstelijcken lusthof ende morgen-
wecker.

Gezien de Oranjegezindheid van Tromp en zijn
contacten op het hoogste niveau is het waar
schijnlijk dat hij de Oranjezaal in Huis ten Bosch in
Den Haag gekend heeft. Op verzoek van Amalia
van Solms was daar ter glorieuze nagedachtenis
aan haar man, Frederik Hendrik, een door Jacob
van Campen ontworpen decoratieschema aan
gebracht. Het is mogelijk dat Tromp en zijn
vrouw bij het ontwerp van de koepelzaal van
Trompenburg, die sterk aan de Oranjezaal doet
denken, een navenant beeld voor ogen hebben
gehad: de verheerlijking van vader en zoon
Tromp wordt er tot uitbeelding gebracht.

Het contact dat Tromp met het hof had, blijkt
onder andere uit het volgende opmerkelijke ci
taat uit het dagboek van Constantijn Huygens,
secretaris van Willem III, die in 1680 een bezoek
bracht aan Tromp in 's-Graveland: S.H. was tot
Tromp te gast, seggende mij daeghs daaraen dat
sulcken leckere vis daer gegeten, maar dat het
wijff schrickelijck leelijck was.

Hofstede Syllisburg
Al in de zeventiende eeuw bezaten veel welge
stelde burgers van Amsterdam naast hun pand
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Afb. 1: Trompenburg gezien vanaf de openbare weg en vanaf de 's-Cravelandse vaart.
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aan de gracht een huis buiten de stad. In 's-
Graveland liepen de zandheuvels van het Gooi
over in de veenlanden van de Vechtstreek. De
heuvels konden op lucratieve wijze aangewend
worden bij de uitbreiding van Amsterdam met
de grachtengordel. In 1625 werden vanwege de
ze goede investeringsmogelijkheden vanaf de
grens waar het zandgebied overgaat in het
Stichtse laagveengebied, 27 rechthoekige kavels
woeste gronden onder een aantal Amsterdamse
regenten verdeeld. Op de kavels werden aan
vankelijk boerderijen gebouwd, die in de volgen
de decennia werden vervangen door buitenhui
zen met hun tuinen. In 1634 werd op genoemde
grens vanaf de Vecht de 's-Gravelandse vaart ge
graven, waardoor er een goede verbinding ont
stond met Amsterdam om het zand ernaar en de
bewoners van de buitenplaatsen per trekschuit
van en naar de stad te vervoeren. Een van deze

kavels, nummer 20, kwam dankzij de erfenis van
zijn echtgenote in bezit van Tromp. Deze lange,
betrekkelijk smalle kavel besloeg circa 20 mor
gen (1 morgen = 0,73 ha).

Een gouache uit 1704, gemaakt door de erfge
namen van Tromp ten behoeve van de veiling
van zijn nalatenschap, geeft een realistisch beeld
van het huis en de tuin van Syllisburg uit die tijd.
Van west naar oost bestond het terrein uit een
waterpartij met daarin het huis en twee flanke
rende eilanden en vervolgens de tuin met daarin
een ronde vijver. Aansluitend strekten zich lan
derijen en heidevelden uit, die volgens Tromps
testament uit 1688 ook hem toebehoorden.

De architectuur kan gekenschetst worden
door een sobere, strakke stijl met classicistische
kenmerken. Het vrijstaande huis staat te mid
den van een omgrachting, die in directe verbin
ding staat met de 's-Gravelandse vaart, waar-
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door het huis per boot bereikbaar is. Het huis
staat als het ware met zijn rug naar de openba
re weg en de vaart, want de entree van het huis
bevindt zich aan de tuinzijde. Waar nu een ste
nen dam de verbinding van het huis met de tuin
vormt, lag vroeger een smalle houten brug.

Het huis is samengesteld uit drie volumes: de
achtzijdige koepel aan de westzijde, het recht
hoekige corps de logis aan de oostzijde met daar
tussenin een verbindend element.

De buitengevels bestaan uit een bakstenen on
derbouw die ter hoogte van de bel étage, waar
de ontvangstruimten liggen, overgaat in een gre
nen beschotting. Het corps de logis dat bestaat
uit een benedenhuis, de bel étage en een zolder,
wordt gedekt door een met leien belegd dak met
in het midden een uitzichtplatform en op iedere
hoek een vierkante schoorsteen. Het platte dak
wordt omlijst door een balustrade en is bereik
baar via houten buitentrappen vanaf het tussen
lid. Vanaf de belvédère reikte het zicht destijds,
toen de gronden nog voornamelijk uit kale heide
bestonden, zelfs tot de Zuiderzee.

De voorzijde van het corps de logis heeft een
portaaluitbouw met fronton, die wat maat en
vorm betreft, correspondeert met de erkers aan
drie van de acht zijden van de koepel. Het bene
denhuis van de uit twee lagen bestaande koepel
heeft aan de buitenzijde onder de drie uitge
bouwde erkers gemetselde overwelfde arcaden,
die met de waterstoepen daartussen een om
loop vormen. In de muurvlakken tussen de arca
den zijn halfrond gemetselde nissen opgenomen
waarin zandstenen beelden staan. Via de water
stoepen is vanuit een boot de benedenruimte
van de koepel te betreden. Het dak van de koe
pel bestaat uit acht gewelfde vlakken, die met
leien gedekt zijn en bekroond worden door een
windwijzer in de vorm van een zeilschip.

Maritieme associaties
Het huis in gedaante enigszins gelijkend op een
oorlogsschip, rijst rondom uit het water, als een
kasteel en pronkt met een schoonen koepeltoren.
Sinds de achttiende eeuw bestaan er dergelijke
teksten waaruit de maritieme associaties die
het huis oproepen, blijken. Tromp moet de be

doeling hebben gehad overeenkomsten te
creëren met scheepselementen. Dat hij gesteld
was op nautische decoraties, blijkt onder meer
uit het feit dat er tijdens zijn huwelijksfeest
twee bruidstaarten op tafel kwamen in de vorm
van oorlogsschepen. De windwijzer op het koe
peldak en de twee ronde 'kanonsgaten' naast
de voordeur, die uit de bouwtijd stammen, zijn
er eveneens voorbeelden van. Hij noemde zijn
eigen kamer 'kajuit' zoals blijkt uit de boedelin
ventaris, en het decoratieprogramma in de koe
pelzaal dat veel maritieme taferelen bevat, wijst
ook in die richting.

Recent is naar voren gebracht3 dat in de be
schildering van de erkers een scheepsinterieur
is nagebootst en dat de slechts voor een deel
afgebeelde schepen de suggestie geven dat die
langs varen. De geschilderde vliegende vogels
op de plafonds van het corps de logis moeten
doen geloven dat men in de buitenlucht ver
keert, al is die decoratie niet uniek en vindt men
de met vogels bevolkte hemels onder andere in
zeventiende-eeuwse huizen in Amsterdam. Het
'aan boord gaan' bij het betreden van het huis
vanaf een boot langs de waterstoep rond de
koepel versterkte het idee van een schip even
als de voor een laatzeventiende-eeuws pronk-
buitenhuis ongebruikelijke houten bekleding.
Uit de bouwhistorie is gebleken dat de houten
bekleding van het gebouw niet valt te verklaren
uit een streven naar besparing op de kosten
noch uit besparing op gewicht. Het geheel re
sulteerde in een architecture parlante, lang
voordat de term werd geïntroduceerd. Wat het
ontwerp van het huis betreft, is wel gesugge
reerd dat Tromp bij de besprekingen met de
bouwmeester eerder aan een schip dan aan een
huis heeft gedacht.4

Ondanks de grote invloed die de als eigenge
reid bekend staande Tromp ongetwijfeld op het
ontwerp van het huis moet hebben gehad, is
het duidelijk dat het goed geproportioneerde,
voorname gebouw, dat nog heden fier overeind
staat, is ontworpen door een bouwmeester die
de ware bouwkunst beheerste en bekend was
met de Italiaanse klassieke vormentaal.
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Afb. 2a en 2b: Windwijzer in de vorm van een schip: Trompenburg en Admiraliteitsgebouw.
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De bouwmeester van Syllisburg

Het kunnen toeschrijven van een buitenplaats
aan een bouwmeester is op zichzelf een bijzon
derheid, want bij de meeste buitenplaatsen is de
bouwmeester niet bekend. Wel bekend is dat
Philips Vingboons vele panden in Amsterdam en
een aantal buitenhuizen in de Vechtstreek teken
de, doordat hij zijn ontwerpen in druk heeft uit
gebracht. Ook van buitenplaatsen van leden van
het hof zijn veelal ontwerpers bekend. In veel
gevallen zal een goede meestertimmerman in de
arm zijn genomen die naar de mode van de tijd
een weldoortimmerd huis neerzette.

Trompenburg is daarvoor te bijzonder, maar
to t nu toe hebben schrijvers over het huis zich
moeten onthouden van een definitieve toe
schrijving aan een architect. De naam van Daniël
Stalpaert is naar voren gebracht vanwege het
fe it dat de 's-Cravelandse heren hem uitkozen
voor de bouw van de hervormde kerk daar. Ook
het fe it dat hij de houten Amstelkerk ontwierp
en de windwijzer die hij op het Amsterdamse
stadhuis plaatste, sterk lijkt op die van Trompen
burg, is reden om aan Stalpaert te denken.5 Pie

ter Post is een keer als mogelijkheid naar voren
gebracht, maar die was al in 1669 overleden.

Datering van de bouw
Dankzij de recente restauratie is bekend dat het
dak gereed was in 1678 door de vondst van een
trotseerloodje (een gemerkt lapje lood dat op een
loden dakbedekking over een spijker wordt gesol
deerd) met dat jaartal erop. Dat de binnenbeschil-
deringen van later datum zijn, wordt bevestigd
door het jaartal 1684 dat op een plafondschilde
ring van Johannes Voorhout is aangetroffen. Be
woning vond al eerder plaats zoals uit de verflaag
onder de schilderingen is af te leiden en uit de op
merking van Constantijn Huygens uit 1680.

Bekend is dat Tromp vanaf 1675 weer actief
was in ’s-Graveland. In dat jaar werd hij er
schout en in 1676 ook dijkgraaf. Aannemelijk is
dat hij zich in die tijd ook met bouwplannen
voor zijn huis heeft beziggehouden. (In decem
ber 1676 overleed Stalpaert, die to t het laatst
toe actief was, onder meer als stadsarchitect
van Amsterdam.)

Lang is aangenomen dat het zou gaan om
herbouw van het corps de logis op de bestaande
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Afb. 3: Fragment van schetstekening van de Blokhuizen
in de Amstel van Daniel Stalpaert met kruitwolk uit een
van de schietgaten, 1651 (coll. Stadsarchief Amster
dam).
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fundering van de voorganger van het huis,
waarvan mogelijk nog delen overeind zouden
hebben gestaan. Dat is onjuist gebleken, de
fundering is maagdelijk en de bouw is vermoe
delijk in verschillende fasen to t stand gekomen,
hetgeen een lange bouwperiode veronderstelt,
wat mogelijk te wijten is aan de afwezigheid
van Tromp. Bij zijn bezoek in 1677 aan Ameron-
gen heeft hij tegen Margaretha Tumor, de
bouwvrouwe van het eveneens door de Fran
sen vernielde Amerongen, gezegd dat hij ook
wilde gaan 'timmeren' - zeventiende-eeuws
voor 'bouwen'. Hierdoor werd verondersteld
dat de bouw van Trompenburg pas vanaf 1677
begonnen zou zijn. Het kan echter ook beteke
nen dat hij aan de volgende fase wilde begin
nen.

Daniël Staipaert
Bij gebrek aan hard archivalisch bewijs voor de
betrokkenheid van Staipaert bij de bouw van de
hofstede Syllisburg is gezocht naar aanwijzin
gen die een contact tussen Tromp en Staipaert
bevestigen. Voor de in 1615 geboren Staipaert
vormden zijn opleiding als schilder, het bouw
kundig onderwijs en de houthandel van zijn
vrouw de basis voor zijn optreden als bouw
meester. Hij was op de hoogte van 'de maat en
regels van de ware bouwkunst', zoals blijkt uit
het album dat hem toebehoorde, waarin hij on
der meer Architectura Virtuvius en prenten van
Vignola bewaarde. Ook het boek met de ont
werpen van Philips Vingboons zat daarin.
Dankzij zijn huwelijk met de elf jaar oudere we
duwe van houthandelaar Egbert van Hoorn,
Machteld Lodders, steeg hij flink op de sociale
ladder en raakte hij gelieerd aan vroedschapsle
den en kerkmeesters.6 In 1648 werd hij be

noemd tot stadsbouwmeester van Amsterdam
en in die functie was hij als uitvoerend architect
belast met de bouw van het nieuwe stadhuis op
de Dam in Amsterdam. Wat zijn eigen ontwer
pen betreft, kunnen met zekerheid genoemd
worden de Leidse poort, de reeds genoemde
Amstelkerk (1670) en 's-Cravelandse kerk
(1658) voorts de Oudhoornse kerk (1663-1665)
en de Oosterkerk (1669-1671), 's Lands Zee
magazijn voor de admiraliteit (1656) en ook het
admiraliteitsgebouw, het 'Princenhof' (1661),
de beide Blokhuizen in de Amstel bij de Hoge
Sluis (1651), de Hoge Sluisbrug, het Karthuizer-
hofje, het Aalmoezeniersweeshuis en het Diaco-
nieweeshuis (1650). Voor de VOC werd het
Oostindisch Zeemagazijn (1661) door hem gete
kend. Een aantal van zijn gebouwde werken
was geheel door water omgeven.

De kringen waarin Tromp en Staipaert ver
keerden, moeten vele raakvlakken hebben ge
kend, al was het alleen al het werk van de laat
ste voor de marine. Maar er zijn nog meer aan
wijzingen. Zowel Tromp als Staipaert had con
necties via hun echtgenotes in de vroedschap
en beiden woonden aan de Keizersgracht in de
zogenaamde vierde uitleg en hebben mogelijk
beiden in de Amstelkerk gekerkt. Beiden wa
ren kerkmeester, Staipaert in zijn Amstelkerk
en Tromp in de door Staipaert getekende 's-
Gravelandse kerk. Dat Staipaert particuliere
opdrachten aannam, is bekend. Hij verdiende
daarmee zoveel bij, dat het de reden zou zijn
geweest dat zijn verzoek to t verhoging van
zijn traktement als stadsbouwmeester niet ge
honoreerd werd. Dat Tromp voor het decore
ren van het interieur van zijn nieuwe huis de
Amsterdamse kunstschilders Johannes Voor
hout en Aernout Smit aantrok, is ook een aan
wijzing dat hij bij voorkeur in zijn eigen stad
bleef voor artistieke ondersteuning van zijn
plannen.

Argumenten vóór Staipaert

Om een goed beeld te krijgen van de stijlken
merken van Stalpaerts ontwerpen zijn de drie
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Afb. 4: ‘Schietgaten’ in de oostgevel van Trompenburg
(foto auteur).
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bakstenen kerkgebouwen van Stalpaert met el
kaar vergeleken. Met zekerheid tekende Stal
paert de 's-Gravelandse kerk en de sprekend
daarop gelijkende kerk van Oudshoorn. De Am
sterdamse Oosterkerk , die daarmee grote gelij
kenis vertoont, is lang aan Adriaan Dortsman
toegeschreven, maar het ontwerp wordt nu op
Stalpaerts naam gesteld. Dortsman blijkt wel
betrokken geweest te zijn bij de bouw, zoals in
het rekeningenboek van de kerk te lezen is. Stal
paert herhaalde zich in zijn ontwerpen en be
diende zich van een streng en sober idioom.

Een aantal van de hier volgende vormaspecten
van Trompenburg zou ook passen in het werk
van een aantal vooraanstaande Hollands classi
cistische architecten. De combinatie van die ver
schillende stilistische aspecten is echter bij geen
van hen zo sterk terug te vinden als bij Stalpaert.

Van de grote architecten van het Hollands
classicisme was bij het begin van de periode
waarin Tromp zich met de bouw van Syllisburg
bezighield al een aantal overleden of had een
ander werkgebied. De vier voormalige mede
werkers van Jacob van Campen, zijn naast Stal
paert: Pieter Post (1608-1669), Arent van 's Gra-
vezande (1610-1662) en Philips Vingboons (1607-
1678). De eerste twee vallen af en de derde, ka
tholiek, werkte voor regenten en kooplieden.7

De zoon van Pieter Post, Maurits (1645-1677),
werkte evenals zijn vader hoofdzakelijk voor het
hof in Den Haag. Mogelijk komt wel een volgen
de generatie classicisten als ontwerper voor Syl-
lisburg in aanmerking zoals Adriaan Dortsman

(1635-1682), Steven Vennecool (1657-1719), en
Jacob Roman (1640-1715). Kenmerkend voor de
ze generatie is dat zij in de verdergaande ver
strakking van haar vormentaal de overgebleven
decoraties concentreerden rond de hoofdin
gang en het venster daarboven. Dat is bij Trom
penburg niet het geval, want de summiere deco
raties in het ontwerp zijn verspreid over het he
le gebouw. In een studie over de ontstaansge
schiedenis wordt opgemerkt dat de van festoe
nen voorziene schoorstenen en de open arca
des en nissen met beelden van het huis niet
meer passen in het laatste kwart van de zeven
tiende eeuw eeuw.8 Ook daarmee zou de jonge
re generatie architecten afvallen als ontwerper
van het huis en moet eerder gekeken worden
naar een wat ‘ouderwetsere’ ontwerper. Met
vormaspecten als beelden in nissen, open arca
des en festoenen aan schoorstenen had Stal
paert ervaring zoals bij het Amsterdamse stad
huis. Stalpaerts gebouwen worden wel bestem
peld als van een bijzondere gereserveerdheid.
Stalpaert werkte in de aller soberste trant en
wist daarmee grote voornaamheid te bereiken,
met kloeke en tegelijkertijd bijzonder gevoelige
verhoudingen zowel wat de hoofdmassa als de
ritmering van vensters, ingangen en andere ope-
ningen betreft. Zijn kerken worden geprezen om
hun rustige waardigheid.9

Stilistische kenmerken
Bij Trompenburg kan geconstateerd worden dat
eveneens sprake is van sobere eenvoud en
voornaamheid met harmonie in de verhoudin
gen en ritmering van vensters, erkers en ingan
gen. Een kenner als Terwen noemt centraal-
bouw met geometrische hoofdvormen als vier
kant, rechthoek, achthoek en cirkel kenmer
kend voor Stalpaert, die mathematisch te werk
ging.10 Interessant in deze is dat Stalpaert teke
ningen van de plattegrond en opstand van de
achthoekige Marekerk te Leiden van de hand
van 's Gravesande in bezit had, ook opgeborgen
in eerder genoemd album, dat in het Rijkspren
tenkabinet wordt bewaard. De tekeningen zijn
in Rijnlandse voet en het handschrift van Stal
paert is te herkennen op de tekeningen. Als
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Afb. 5: Bouw tekening van Daniel Stalpaert, Blokhuizen
in de Am stel, 1651 (col/. Rijksprentenkabinet (foto au
teur).

Stalpaert de ontwerper van Syllisburg is, dan is
het waarschijnlijk dat hij voor het ontwerpen
van de koepel te rade is gegaan bij die tekenin
gen. In het interieur van de benedenzone van
de koepel is evenals in de Marekerk gebruik ge
maakt van pilasters in de Ionische orde, net als
in de Oosterkerk. In de arcadebogen van die
kerk zijn cassettes aangebracht die men ook zo
vindt in de kerk in 's-Craveland en op Trompen
burg. Alle gebouwen die Stalpaert ontwierp, be
zitten een middenrisaliet met fronton en ook
Trompenburg is daarvan voorzien evenals van
zijn steeds aanwezige gootlijst.

Syllisburg, als gezegd, werd getooid met een
windwijzer in de vorm van een zeventiende-
eeuws schip net als het stadhuis op de Dam. De
zelfde windwijzers als op Trompenburg stonden
ook op het dak van het door Stalpaert ontwor
pen admiraliteitsgebouw aan de Oudezijds
Voorburgwal te Amsterdam zoals te zien op de
gravure van Jan de Beijer uit 1776. Ook die wij
zen in de richting van Stalpaert als ontwerper
van het huis (afb. 2a en 2b).

Een volgend detail dat een aanwijzing kan zijn
voor Stalpaerts bemoeienis met Syllisburg staat
op een schetstekening van zijn hand van de
Blokhuizen in de Amstel. Deze versterkte, ge
heel in hout opgetrokken gebouwen hadden
een nautische verdedigingsfunctie. Zij waren
voorzien van kanonnen die uit schietgaten in de
onderbouw tevoorschijn kwamen. Stalpaert gaf
dit aan met een kruitwolkje op de tekening (afb.
3). Aan weerszijden van de voordeur van Trom
penburg zijn schietgaten aangebracht, een
uniek fenomeen voor een buitenplaats (afb. 4).
Van die Blokhuizen zijn de precieze bouwteke
ningen inclusief die van de constructie bewaard
gebleven (afb. 5).

Maatvoering en houtconstructies
De architect die in opdracht van Stadsherstel
Amsterdam de Amstelkerk heeft gerestaureerd,
Gerard Prins, liet weten dat die kerk opmerkelijk
genoeg in Rijnlandse voetmaat is gebouwd. Dat
bleek toen bij inmeting van de kerk de aangeno
men Amsterdamse voetmaat niet klopte. Geme
ten in Rijnlandse maat klopten de maten exact.

Een mogelijk verklaring is te vinden in de houtle-
veranties, aldus Prins. Trompenburg is voor wat
betreft de hoofdmaten van het koepelgebouw
in het Rijnlandse maatstelsel gebouwd, terwijl
voor de detailleringen met het Amsterdamse
maatstelsel is gewerkt." De Oudshoornse bak
stenen kerk is in Amsterdamse voet ontworpen.

Bij de restauratie van de Amstelkerk kwam
ook aan het licht dat de nu horizontaal beplank-
te kerk oorspronkelijk evenals Syllisburg met
staande delen beschot was. Een gravure uit
1693 van C. Commelin toont dat ook. Meer ge
noemde Blokhuizen in de Amstel hadden even
eens die verticale beschotting.

De houten bovenbouw van Trompenburg, die
rust op een bakstenen onderbouw, bestaat uit
een houtskelet met grenen stijl- en regelwerk
gevuld met baksteen metselwerk waartegen de
verticale beplanking is aangebracht. Bij de res
tauratie zijn originele planken gevonden die met
messing en groef verbonden zijn. Dat is volgens
de restauratiearchitect opmerkelijk, want er
was steeds aangenomen dat dit systeem eerst
in de negentiende eeuw in zwang kwam. Op de
bouwtekeningen van de Blokhuizen is een mo
gelijke voorloper van dat systeem aangetrofFen.
In Stalpaerts album werden tekeningen gevon
den van diverse zaagmachines waarmee groe
ven en randen in hout gezaagd konden worden.
De nog oorspronkelijke kapconstructie van
Trompenburg is ongebruikelijk waarbij van een
‘inwendige stijfheid’ kan worden gesproken.12
De constructie lijkt sterk op die van de Blokhui
zen.
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Conclusie

De kinderloze Tromp bouwde met Syllisburg als
het ware een monument voor zijn vader en voor
zichzelf. Met name in de koepelzaal toonde hij
het succes en de status van zijn familie.

Het onderzoek naar de aannemelijkheid van
de kandidatuur van Stalpaert als bouwmeester
van Syllisburg/Trompenburg heeft een aantal
nieuwe inzichten opgeleverd.

Het aandeel dat Tromp moet hebben gehad
in de vormgeving van zijn buitenhuis, zoals het
navolgen van het Haagse Huis ten Bosch en het
toepassen van maritieme elementen, is evident.
De betrokkenheid van een kundig architect die
het schoonheidsideaal van de ware bouwkunst
in de vingers had en die bijzondere houtcon
structies aanwendde in zijn werk, is aanwijs
baar. Dat Tromp en Stalpaert elkaar gekend
hebben, is op basis van de diverse raakvlakken,
waaronder het maritieme netwerk, waarschijn
lijk. De genoemde constructies en de stijlken
merken die Stalpaert bij herhaling toepaste in
zijn ontwerpen, komen op meerdere punten
overeen met die van Trompenburg. Een aantal
daarvan is gebruikelijk geweest in die tijd. Het
zijn echter niet de kenmerken afzonderlijk, maar
de combinatie van de kenmerken die overtui
gen. Wetende dat zijn ontwerptekeningen hel
der, zeer nauwkeurig en gedetailleerd waren,
kon de bouw worden uitgevoerd, ook na zijn
overlijden.

Hoewel geen onomstotelijk bewijs voor de
betrokkenheid van Stalpaert bij het ontwerp
van Syllisburg aan het licht gekomen is, wijzen
de omstandigheden rond de bouw en de ge
noemde kenmerken in het ontwerp van het huis
duidelijk in zijn richting.

N.B. Dit onderzoek kent een uitgebreidere ver
sie met complete literatuurverwijzing.

Met dank aan de heer E. Munnig Schmidt
voor het inkorten en bewerken van de tekst.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Jaar
boek 2010 van het Oudheidkundig Genootschap
Niftarlake. De redactie van TVE heeft het met

toestemming van auteur en Genootschap in de
ze aflevering opgenomen.

Drs. Stance de Haas-Staalman studeerde onlangs
cum laude af in Erfgoedstudies aan de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam. Het ontstaan van 's~
Graveland was onderwerp van haar onderzoek.
Zij woonde jarenlang aan de 's-Gravelandseweg in
Hilversum; het verklaart haar bijzondere interesse
voor dit gebied.
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De zegepraalende Vecht
Een beeld van een rivier in de achttiende eeuw

Fr/ts Booy

Nederlandse rivieren en alles wat langs hun oevers is te vinden aan landhuizen met
siertuinen en theekoepels, aan kastelen, dorpen, steden en nog veel meer, hebben
al eeuwenlang dichters, schilders en tekenaars geïnspireerd. Vooral buitenplaatsen
kregen veel aandacht van de kunstenaars en werden vaak uitgebreid in woord en
beeld in boekvorm vastgelegd, waardoor we ook hun rijke en deftige bewoners en
hun leven leren kennen.

Een beroemd voorbeeld van zo’n boek over een
rivier is de folio-uitgave De zegepraalende Vecht,
vertoonende verscheidene gesichten van lust
plaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende
van Uitrecht en met Muyden besluytende. La tri-
omphante rivière de Vecht etc., in 1719 uitgege
ven te Amsterdam door Wed. Nic Visscher. Het
is een van de mooiste prentenuitgaven over een
Nederlandse rivier, die begint met een inleiding
van uitgever Andries de Leth, waarin 98 prenten
kort worden beschreven. Hierna volgen ‘De
Vechtzang’, een lofzang op de Vecht van Jan de
Regt, en een lijstje van hofdichten op buitens
aan de Vecht, onder andere van Hooft en Huy
gens. Dan komt het prentengedeelte van 51 bla
den, elk eenzijdig bedrukt met twee gravures, in
totaal 102 prenten verkoosen, geteekend en uit
gevoerd door Daniel Stoopendaal. Er is ook een
kaart van het hele Vechtgebied. Het werk wordt
besloten met het 37 pagina’s lange gedicht
‘Speelreis langs de Vechtstroom’ van Claas
Bruin, waarin hij informatie geef over de buiten
plaatsen, hun eigenaren, natuurlijke omgeving
en eventuele rol in de vaderlandse geschiede
nis.

De bedoeling van dit boek was uiteraard om
de overwegend Amsterdamse elite en haar be
zit aan de Vecht vleiend te bezingen, waardoor
de voorintekening en de verkoop van het boek
bevorderd werden. Dat zou weer kunnen leiden
to t een opdracht van een rijk heer om ander ge
legenheidswerk te schrijven.

De beschrijving van uitgever De Leth

Van de 102 gravures beschrijft uitgever De Leth
er 98. In totaal tonen die ons 44 buitenplaatsen,
drie steden (Utrecht, Weesp en Muiden), drie
dorpen (Breukelen, Nederhorst en Den Berg),
drie kastelen (Zuylen, Nienrode en Nederhorst),
één vesting (Nieuwersluis), drie hofsteden
(Overdam, Vechtwyk en een naamloze), één
rechthuis (van Maarsseveen) en één sluis (de
Uittermeersche Sluis). Van de meeste objecten is
een gravure gemaakt, van de buitenplaatsen
vinden we minstens één afbeelding, van vele
twee en van een enkele meer dan twee. De bui
tenplaats Petersburg spant de kroon, daarvan
zitten twaalf gravures in het boek. Maar dat
was dan ook een buitengewoon fraaie lusthof,
waar tsaar Peter de Grote met zijn tsarina meer
malen op bezoek is geweest!

De uitgever geeft vele details over de buiten
plaatsen. Zo noemt hij zaken als kabinet
(tuinhuisje), oranjerie, badstoof, speelhuis (vele
malen), prieel, berceau, terras (vele malen),
stallen, beelden, fonteinen, karpervijver, grot
werk, lanen, boomgaard en uitheemse planten.

Ook de eigenaren van de buitens leren we
kennen, dikwijls ook hun beroep of functie.
Daaruit blijkt dat het vaak gaat om adel (Van
Tuyl van Serooskerken), bezitters van heerlijk
heden (De Leeuw, heer van Abcoude en Baam-
brugge), Amsterdamse kooplieden (Pels), be
stuurders (Huydecoper van Maarseveen, burge
meester van Amsterdam) en hoge ambtenaren
(Van Collen, hoofdofficier van Amsterdam).
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Twee van hen hadden hoge relaties: Abraham
Romswinkel is resident van de koning van Pruys-
sen en Jacob Balde is agent van Syn Koninglyke
Majesteit van Denemarken. Er is nog een derde
met hoge relaties: Christoffel van Brands, verhe
ven in de Russische adelstand, maar die wordt
doorClaas Bruin genoemd.

De meeste namen van de buitens zijn verbon
den met de term Vecht zoals Hoogevecht, Vecht-
vliet en Croenevecht; dat is natuurlijk niet zo ver
bazingwekkend. Andere geven de sfeer aan zo
als Soetendaal en Vreden-oort. Weer andere na
men verwijzen naar geografische objecten zoals
Overdam en Driemond. Enkele lusthoven zijn
naamloos en worden genoemd naar de eige
naar zoals landhuys van Juffr. Du Pon (echter vol
gens een andere bron: Thule) en landhuys van
den Heer Theodoor Boendermaker. Circa vijftien
jaar later heette dit buiten Boom en Bosch.

Meermalen verwijst De Leth naar de vader
landse geschiedenis. Zo komt de moord op Flo-

ris V aan de orde bij Croonenburg, ooit de woon
plaats van een van diens moordenaars, Geraerd
van Velsen. Verder wordt de oorlog met Frank
rijk en zijn bondgenoten, beginnend met het
Rampjaar 1672, genoemd bij de buitenplaats
Sterrenschans, in 1672 een vesting, en de vesting
Nieuwersluis.

De Leth noemt ook vier dichters die lofdich
ten op buitenplaatsen aan de Vecht hebben ge
schreven: Constantijn Huygens (op Goudestein),
dr. Lud. Smids en Antoni Janssen (op Ooster-
hoek) en Catryna Lescaille (op Doornburg). De
lofdichten van Huygens en Smids drukt hij in zijn
tekst af.

‘De Vechtzang’

De lofzang op de Vecht van Jan de Regt gaat
overwegend over het landschap en de natuur
van het stroomgebied van de Vecht. Het ge
dicht is zeer idyllisch en eindigt aldus:

Het weste windje blaast violen,
En strooid my roozen in de mond.
O Vecht! gy hebt myn hart gestoolen;
Ik rys niet weder van uw grond;

Uw grond, die steeds van milde honing,
Van melk en malsse boter vloeid:
Dus leef ik ryker als een koning,
Vernoegd en van geen zorg gemoeid.

‘Speelreis langs de Vechtstroom’

Het gedicht van Claas Bruin is vele malen langer
en gaat uitgebreid op de buitenplaatsen en hun
eigenaren (Cy kleene Prinssen) in. Hij noemt
zelfs de naam van de maker van de gravures,
wat uitzonderlijk is. Het gedicht begint als volgt:

Een ander zing’ van minnetochten
Of doop’ zyn pen in gal en roet,
Of, daar een zeege word bevogten
In inkt gemengt met menschenbloed.
Het lust my van een Stroom te dichten,
Daar ieder voor verstomd moet staan.
Het lust my Stopendaals gezichten,[gravures]
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Ce-etst naar ’t leeven, naar te gaan,
Waar door de Vecht, zo lang verschooven,
Haar hoofd met luister steekt naar boven.

De dichter doet alsof hij de lezers van zijn ge
dicht meeneemt op een plezierreisje per boot
over de Vecht:

Myn Reisgenooten, maakt u vaardig,
De Speelsloep wagt en legt gereed
Tot deezen korten togt, ’t  is waardig
Dat men een dag of zes besteed
In deeze lommeryke streeken.
Verschoon me, ö Bisschopp’lyke Stad:
[Utrecht]
Dat ik u nu niet aan kan spreeken;
‘k Bewaar voor u een’ Letterschat
Die u, mag maar myn Zangster [Muze] lee
ven,
Genoegen en vermaak zal geeven.

Op deze denkbeeldige pleziervaart komt Bruin
ook zaken tegen die wij nu niet meer aan de
Vecht aantreffen. Zo beschrijft hij de net buiten
de stad Utrecht gelegen buitenplaats Zijdebaal-
en, die al lang niet meer bestaat. Hier teelde
men in de achttiende eeuw in moerbeibomen
zijderupsen om daarmee met behulp van een
watermolen zijde te produceren:

Wel aan: maar hoe! wat zacht geruis
Komt sch/elyk in myne ooren daalen?
Ik hoor een aangenaam gedruis:
Wy zyn hier aan de Zyde-Baalen,
Daar ’t water, door de kunst geleid,
Een groot gevaart’ kan doen beweegen,
Tot algemeene nuttigheid,
Wyl duizenden, door ’s Hemels zeegen,
Bestaan van 't  pragtig wormgespin.
Wat brengt de zyde al voordeel in!
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Als velen in die tijd (en de onze) kent de dichter
de natuur een heilzame werking op de ge
moedsgesteldheid van de mens toe:

Nu weder voort, het Jaag-paard zal
Ons voorgaan, en den weg steeds wyzen.
Ik hoor een lieffelyk geschal,
Terwyl de Lentezon aan 't  ryzen
De paerlen van den morgenstond
Naar boven trekt: verkwik’bre straalen!
Cy maakt het kwynend hert [hart] gezond;
Natuur kan in u adem haaien,
ly  teelt u uit, door Cods beleid,
Wat strekt to t nut en vrolykheid.

Hoge heren worden bejubeld
Middenin zijn gedicht last Bruin een lofdicht in

op de Heer Antoni van Hoek op Zyn Eds. Lust
plaats, Ouderhoek. Dit is curieus. Had Bruin een
speciale band met Van Hoek of betaalde deze
de dichter flink voor een lofdicht op een opval
lende plaats in het gehele gedicht? Bruin prijst
hier de buitenplaats in al zijn facetten: speel
huis, boomgaard, kabinet, lindenlaan, berg,
echo, zwaan, kom, beelden, karpervijver en
speeljacht. Uit een van de laatste strofen blijkt
de bedoeling van de dichter met deze tekst:

Hier zit de Vryheid op haar’ troon;
Hier woont geen dwang, om elk te parssen
[dwingen]
Tot overdaad; hier heerst geen hoon;
Geen nyd mag op haar tanden knarssen;
Dies roem ik dan deez' Plaats met recht
De Koninginne van de Vecht
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Ook andere belangrijke hoge heren krijgen van
de dichter veel aandacht, al was het maar om
het boek te doen verkopen of andere schrijfop
drachten binnen te halen:

Daar zien wy Goudestein, gesticht
Van de eed’le telg der Maarseveenen,
Dien Burgerheer, die als een Licht
In Amstels Raadhuis heeft gescheenen;
Die hier een Tempe op ’t groen tapyt
Van 't veld voltooide, in die bosschage
Cepoot, geplant door wakk’re vlyt.
Wiens hert word niet door deez’ plantagie,
Welks werderga men weinig vind,
Verrukt, die ’t dichte lommer mintl

Claas Bruin doelt hier op Johan Huydecoper van
Maarsseveen, bewindvoerder van de VOC en
meermalen burgemeester van Amsterdam. De

ze liet in 1628 op de plaats van de door zijn va
der gekocht hofstede De Gouden Hoeff het bui
tenhuis Goudestein bouwen. Hij maakte van zijn
bezit een Tempe, een legendarisch paradijslijk
Grieks dal, en verbouwde er taxus en meloenen.
In 1955 kocht de gemeente Maarsseveen deze
buitenplaats en in 1961 werd het huis als ge
meentehuis in gebruik genomen.

Ook een ander machtig Amsterdams heer
schap en zijn buitenplaats worden door de dich
ter bejubeld, waarbij deze zijn kennis van de
klassieke cultuur etaleert:

’k Zie Cunterstein, dat praalgebouw,
dat Lustpaleis van Heer van Coliën,
Die Hoofdschout van beproefde trouw,
Die 't duizendhoofdig beest voor ’t hollen
Aan 't Y betoomt, door ryp verstand:
Een Cesar, in den kryg ervaaren:
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Een Cato van ons Vaderland,
Die nimmer zal zyn zie/ bezwaaren,
Om 't  recht te kreuken door verraad,
Uit onverzaadbaare eigenbaat.

Bruin heeft het hier over Ferdinand van Collen
die in 1711 via zijn echtgenote Maria de Bordes
heer van Gunterstein en Tienhoven werd. Hij
was bewindvoerder van de WIC en directeur
van de Sociëteit van Suriname. Hij was ook sche
pen en negen jaar schout van Amsterdam. Tij
dens de Spaanse Successieoorlog was Van Col
len gedeputeerde te velde en vocht hij bij Ramil-
les en Oudenaarde.

Het buiten van de heer Boendermaker doet
de dichter denken aan de prachtige stadspalei
zen in Italië:

Maar zacht, wat Lusthof of hier praalt?
Waar zyn we, aan d’ Arno [in Florence] of te
Romen?
Wat Tivoli [plezierpark] is hier geplant?
Wie kan zyn oogenlust betoomen?
Heer Boendermaakers vlug verstand
Kan hier, om dit gewest te kroonen,
Italië aan de Vecht vertoonen.

Zelfs een tsaar bezoekt de Vecht!
Een wel zeer hoog en bijzonder personage lo
geerde enkele malen aan de Vecht. Dat moest
uiteraard door Bruin worden vastgelegd:

O schrand’re Schik-konst [noodlot]! hoog te
looven,
Hoe net hebt ge alles hier verdeelt!
O Petersburg! ö roem der Hoven!
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Uw koninglyke pracht verheelt,
Ja ta rt zelf de Italjaansche kusten
Met hun paleizen, ryk van schat,
Hier kon Czaar Peter veilig rusten,
Als hy, door staatzorg afgemat,
Zich zelf had door ’t gewoel verboren:
Dit Landjuweel kon hem bekooren.

De buitenplaats Petersburg is in opdracht van de
Amsterdamse koopman Christoffel van Brands
tussen 1709 en 1711 aangelegd op de oostelijke
Vechtoever tegenover Nigtevegt. Brants had
handelscontacten m et Rusland en heeft tsaar
Peter de Grote geholpen m et de oorlog tegen
Zweden. Als beloning daarvoor nam de tsaar
hem op in de Russische adel. Uit dankbaarheid
hiervoor noemde Van Brants zijn buitenplaats
aan de Vecht Petersburg. Het landgoed besloeg
30 hectare en had een prachtige tuin m et vele
fonteinen, ontw orpen door architect Simon

Schijnvoet. Tsaar Peter was een g root liefheb
ber van mooie tuinen en buitenplaatsen. Daar
om verbleef hij graag op het prachtige Peters
burg, toen hij in Nederland was om kennis over
scheeps- en w aterbouw  op te doen. De tsarina
werd er vermaakt m et muziekuitvoeringen. He
laas werd Petersburg later in de achttiende
eeuw afgebroken.

Niet zonder moraal
Bruin mag dan diverse hoge heren bejubelen, toch
geeft hij hun ook een pittige zedeles mee. Deze
domineeszoon ging niet voor niets uit preken!

Dus Vorstlyk kan een Koop heer leeven
Door ’s Hemel zeegen, zorg en vlyt:
Dit alles kan den handel geeven,
In weêrwil van de bitse nyd.
Cy kleene [k le ine] Prinssen, die uw zaaien
Ten roo f aan de armoe geeven moet,
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Laat af van al uw ydel praaien;
De Waereldstad aan d’Amstelvloed,
Hoe wonderlyk 't u klinkt in de ooren,
Teelt Koningen op Schryfkantooren.

Band met literatoren
Bruin herdenkt ook een collega-dichter uit zijn
tijd, namelijk Lucas Rotgans, die in het landhuis
Kromwyk aan de Vecht woonde. Met hengste-
nat bedoelt de dichter de poëziebron, ontstaan
door het dichterspaard Pegasus:

0  Rotgans! ’k voel myn geest gedreeven,
Nu Kromwyk my in de oogen blinkt,
Om u behoorlyke eer te geeven,
Hoewel met flaauwe en glanslooze inkt.
O Dichter! Die deez’ kleine tooren
Tot uw Parnas [dichtersberg] verkooren had,
Wat liet gy hier al klanken hooren!

De Vechtstroom was uw hengste-nat,
Al moet gy ’t licht des leevens derven,
Uw Poëzy zal nimmer sterven.

In verband met Muiden herdenkt en vereert
Bruin uiteraard een van de grootste schrijvers
uit de Gouden Eeuw: Pieter Cornelisz. Hooft,
drost van Muiden, baljuw van Gooiland en
hoofdofRcier van Weesp en Weesperkarspel:

’t  Is waar, uw [Muiden] held’re glans verdooft,
Wanneer men 't oog slaat op uw muuren;
Maar, om uw nooitvolpreezen Hoofd,
Zal uw vermaardheid eeuwig duuren:
Dat dierbaar Hoofd, Geleerdheids Licht,
Doet Oosten, Westen, Noorden, Zuiden,
Door kracht van taal en maatgedicht,
Reikhalzen naar 't Kasteel van Muiden,
Daar 's Drossaarts Letterschat, geacht
Van 't ryp vernuft, is voortgebragt.
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Natuur en techniek
De Vecht met haar natuurlijke omgeving kan
geest en lichaam van hardwerkende kooplui en
regenten verlichten volgens de dichter:

Hier kan zijn afgesloofde geest,
By 't zingen van de nachtegaalen,
In de open lucht, die 't hert geneest,
Gerust en vrolyk adem haaien
Met zyn Gezin, 't geen jaar op jaar
Vermeerdert onder ’s Hemels zeegen:
Dus kroont d’Alwijze 1 eegenaar [God]
Uw' welstand met een’ milden reegen
Van zyne gunst, die 't all verblyd,
0 Koopheer! vol verstand en vlyt!

Het Vechtwater werd toen niet alleen benut
voor varen, vissen en om een molen aan te drij
ven. De Amsterdamse bierbrouwerijen gebruik
ten het water in die tijd bij de bierproductie. Dat

zouden ze nu wel uit hun hoofd laten!
Maar zacht, wat komt onze aandacht stuiten?
Pas op, dien ’t sioeproer is vertrouwt;
Het is een reeks van waterschuiten,
Daar Amsterdam zijn bier uit brouwt;
Wat schatten zou het niet bet aaien,
Indien deez’ versche waterstroom
Steeds vloejen mogt door zijn kanaalen?
Nu moet men steeds aan uwen zoom,
O Vecht! verschijnen, en gebruiken
Het vocht uit uw kristalle kruiken.

Vaderlandse geschiedenis
Bruin verwijst ook meermalen naar het vader
landse verleden. Het betreft vooral twee ge
beurtenissen waarvan de tweede voor heel het
land zeer ingrijpend was, en die blijkbaar ook op
latere generaties grote invloed hebben gehad.
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De eerste is het tragische einde van graaf Floris
V, die de macht van de adel trachtte te beknot
ten en geen voorbeeldig leven leidde:

’k Heb echter reeden om te boogen
Op uw aloud en aad’lyk slot [Muiderslot],
Cebouwt door Floris groot vermoogen,
’t Geen namaals zijn gevangenkot
Verstrekte, om Velsens haat te koelen,
Niet blusbaar dan door zyne dood.
0  Vorsten! dien 't hoogmoedig woelen
Behaagt, die eer en deugd verstoot
Door eedbreuk, moord, en vrouwenschenden,
Leert hier, hoe 't rad van Staat kan wenden.

De zeer ingrijpende gebeurtenis is de oorlog
met Frankrijk en zijn bondgenoten, die begint in
het Rampjaar 1672. Deze komt een paar maal
aan de orde. Een waterbouwkundig werk als de
Hinderdam moest de burgers beschermen te
gen wateroverlast maar ook tegen vijandige

troepen:
Ziet daar den Hinderdam, gelegt
In 't Noodjaar, om den ramp te stuiten,
Toen ’t onmeedoogend krygsgevecht
Ons dreigde, en ’t ongereegelt muiten,
Toen wierd ook de Uittermeersche Sluis
Gesticht, die wy voor uit beschouwen.
Wie meld het schrikkelyk gedruis,
’t Geen zich verhief uit misvertrouwen!
Het oorlog valt den Landzaat zwaar,
Docht Burgertwist baart meêr gevaar.

De Hinderdam met sluizen werd al in 1437 aange
legd om de waterstand van de Vecht te regelen.
Een aarden schans werd ter verdediging opgewor
pen. In 1673 werd deze schans vervangen door
een stenen fort op een eiland in de Vecht vanwege
het Noodjaar (het Rampjaar 1672). Dit fort, ook
Hinderdam genoemd, vormt een onderdeel van de
Stelling van Amsterdam. Ook de Uittermeerse
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sluis regelde het water van de Vecht en ook hier
kwam een fort als onder deel van die Stelling ter
verdediging van deze strategische plek.

Ook de strofe over de uitmoording van het
dorp Breukelen betreft de oorlog met de Fran
sen. Aan het slot van deze strofe wordt de dich
te r sarcastisch, als hij doelt op de wreedheden
van de soldaten van de Franse koning, die nota
bene van de paus de eretitel allerchristelijkste
koning had gekregen!

Wy zyn te Breukelen, daar 't  geweld
Wel eer het Fransche slagzwaard zwaaide,
Met d’onverzoenbre Moord verzelt,
Die honderden van lyken maaide;
Men hoorde niet dan kreet op kreet;
Men zag, ö droevige vertooning!
0  gruweldaaden! al te wreed
Voor d’allerchristelyksten Koning [Louis XIV],

(Wat viel ’t den Landzaat [inwoner] hard en
zuur)
Dit schoon gewest in vlam en vuur.

Idyllisch maar niet zonder zorgen
Tenslotte heeft de dichter voor zijn lezers een fi
losofische levensles, waaruit ook kennis van de
klassieke oudheid spreekt. In dit geval betreft
het het beroemde gedicht Beatus ille [Gelukkig
hij] van de Romeinse dichter Horatius. Daarin
wordt het onschuldige en rustige plattelandsle
ven verre verkozen boven het verdorven en
drukke leven in de stad:

Gelukkig is hy, die zyne togten
Bepaalt, en nooit door slinksche lust
In ’t vry gemoed word aangevogten,
Maar mist hy die verkwikb’re rust
Door eigen schuld, geen marm’re zaaien,
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Geen Lustpaleis, geen lekkerny.
Geen kroonengoud, noch Vorst’lyk praaien,
Kan, door de wreede dwing’landy
Van 't dood’lyk wroegen, hem vertroosten,
Al reist hy van het West naar ‘t Oosten.

Toch kent dat idyllisch voorgestelde landleven
grote zorgen en ellende, dat blijkt uit een strofe
over het vee, waaruit een sterk vertrouwen in
Gods bestuur spreekt:

Maar gy, begraaf de Klaverweiden,
Ach! mogt de landman [boer], als wel eer
Zyn rund’ren op uw’ grond geleiden!
Wat zou 's Hemels Opperheer
Al dankbaare offers op gaan draagen!
Maar nu de veepest zich verheft,
Dwingt hem de nood to t droevig klaagen:
Doch deeze plaag, die Neêrland treft,

Word door Gods hand bestuurt ten goede:
Men kuss' die Vaderlyke roede.

Conclusies

De zegepraaiende Vecht is door de teksten maar
vooral door de vele mooie afbeeldingen een van
de belangrijkste voorbeelden van lofdichten op
een Nederlandse rivier in boekvorm. Het is te
vens een voorbeeld van zeer geslaagde topo
grafische grafiek. Uniek is het grote aantal bui
tenplaatsen dat wordt beschreven met vermel
ding van hun eigenaren en hun status. Door de
vele details in de teksten en op de illustraties
krijgen we een goed en gevarieerd beeld van
het leven op de buitenplaatsen aan de Vecht in
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de achttiende eeuw. Er worden maar liefst 44
buitenplaatsen door De Leth beschreven, maar
er waren toen een zestal meer aan de Vecht.
Dat blijkt uit het gedicht van Bruin, de prenten
en het kaartje.

Het gedicht ‘Speelreis langs de Vechtstroom’
van de zeer productieve dichter en toneelschrij
ver Claas Bruin, zoon van een doopsgezinde
predikant, is kenmerkend voor het classicisme
van de achttiende eeuw: het is metrisch perfect
en er komen vele klassiek namen in voor zoals
Parnas, Cicero, Tempe en Flora.

Doordat het steeds over buitenplaatsen gaat,
valt Bruin nog weleens in herhalingen. Zijn ge
dicht is echter soms afwisselend door verwijzin
gen naar de techniek en de vaderlandse ge
schiedenis. Lyrisch is hij in zijn natuurbeschrijvin
gen en het ingevoegde lofdicht, waardoor die

passages romantisch te noemen zijn. Ondanks
al zijn gejubel durfde Bruin de hoge heren te ka
pittelen vanwege hun enorme rijkdom en praal
zucht. Maar dat waren die heren wel gewend
van de predikanten uit hun tijd.

De illustraties komen uit het exemplaar van Jan
Borst en de reproducties zijn gemaakt door Olf
Henselmans, waarvoor mijn hartelijke dank.

TVE 30e jrg. 2012 187



Lanen en wegen op en rond
de buitenplaats De Eult
Drie misverstanden nog eens belicht

Jaap Croeneveld

In de speurtocht naar oude wegen in het Gooi kan men niet heen om de kaart uit
1754 van het landgoed De Eult door landmeter J. Perk (afb. 1). Het Baarnsche Bosch
is het resterende kernbestanddeel van het goed. De trotse eigenaar, schatrijk
koopman en burgemeester van Amsterdam, Willem Gideon Deutz, liet deze kaart
vervaardigen om de omvang van zijn bezittingen te overzien. Hij is nu eigendom van
het Koninklijk Huisarchief en hing daarvoor op de kamer van de intendant van Paleis
Soestdijk. In een aantal publicaties is de kaart af geheeld, onder andere in Baarnse
lusthoven en hun bewoners, verder in Baarn -  Geschiedenis en Architectuur en in
kleur op groot formaat in Tastbare Tijd.

Helaas is het beschikbare archiefmateriaal niet
voldoende bestudeerd, waardoor drie onjuiste
conclusies zijn getrokken. Die kan men vinden in
deze publicaties en ander werk.' Het gaat om de
misvatting dat de Amsterdamsestraatweg en de
huidige Domlaan aangelegd zijn door Deutz, en
dat zijn nieuwe lanen vanaf de aanleg rond 1740
voor alle verkeer toegankelijk zouden zijn ge
weest. Met het prachtige boek Het Baarnse Bos
-  Een vorstelijk wandelpark zijn de misvattingen
helaas maar ten dele rechtgezet. Omdat misvat
tingen in literatuur nog lang voortwoekeren,
kan het geen kwaad om het verhaal nog eens
onder de aandacht te brengen.

De Eult

Aan de hand van Thera Coppens’ boek De
Baarnse lusthoven en hun bewoners beschrijf ik
hier kort het leven van Willem Gideon Deutz
(1697-1757). Hij was de kleinzoon van Jean
Deutz (1618-1673), vrijheer van Assendelft, Am
sterdams koopman en bankier, die het monopo
lie had op de handel in kwikzilver uit mijnen van
de Oostenrijkse keizer. Hij trouwde in 1654 met
Geertruid Bicker (1634-1702), dochter uit een an
dere bekende Amsterdamse regentenfamilie.
Via haar is de Hofstede in de Eult als bruidschat

bij de familie Deutz terecht gekomen. Willem G.
Deutz deed in de achttiende eeuw nog steeds
goede zaken met de Oostenrijkse keizer en hij
was daardoor bijzonder rijk. Hij wilde zijn bui
tenplaats uitbreiden en verfraaien, passend bij
zijn rijkdom en status.

Twee zeer grote leningen aan de Oostenrijkse
keizer bezorgden hem echter grote financiële
hoofdpijn. In een oorlog met Pruisen verloor de
keizer in 1740 de kwikmijnen in Silezië (nu zuid
westelijk Polen), die als onderpand voor deze le
ning dienden. De keizer kon de leningen niet
meer aflossen: Deutz moest zich maar bij de
nieuwe landsheren vervoegen om de mijnen op
te eisen. Door dit verlies konden zijn alleeën niet
geheel volgens de plannen worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld met maar twee rijen bomen in
plaats van drie per zijde.

Na Deutz’ overlijden kocht ‘de Gouvernante’,
prinses Anna van Hannover, de weduwe van
stadhouder Willem IV, in 1758 De Eult. Zij had
zich met haar minderjarige zoon Willem V in
1752 op Soestdijk gevestigd. Sindsdien was het
landgoed eigendom van de (Oranje-)Nassau’s,
die ook verscheidene aangrenzende en ingeslo
ten percelen grond opkochten. De jonge Willem
V gebruikte het huis De Eult voor zijn verzame
lingen. Het landgoed De Eult werd tijdens zijn
bewind geïntegreerd in dat van het Jachtslot
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Afb. 1: De kaart ‘Hofsteede en Landeryen, Celeegen
Onder de Jurisdictie van Baaren, Toebehoorende aan
den Wel-Edelen Cestrengen Heere Willem Gideon Deutz,
Burgermeester der Stadt Amsterdam’ door J. Perk, 1754
(coll. Koninklijk Huisarchief, Den Haag).

I

rm.

Soestdijk. In de jaren rond 1770 werd de aanleg
van De Eult, met inbegrip van de ook verworven
hofstede Netelenburg, ‘regulier gemaakt’. Daar
bij werd bijvoorbeeld de Schriklaan aangelegd
die gericht werd op de St.-Joriskerk te Amers
foort. Beelden en zonodig bomen werden uit De
Eult gehaald om het park bij het huis Soestdijk te
verfraaien. De Eult werd daarmee dienstbaar ge
maakt aan het onderhoud van Soestdijk, dat in
principe zichzelf moest bedruipen, de plannen
van de ambitieuze hovenier Jan Knüpker ten
spijt. Hij weigerde regelmatig aan de opoffering
van ‘zijn park’ mee te werken.2

Een eeuw later zouden prins Hendrik ‘de Zee
vaarder’ en zijn erfgenamen gronden vervreem
den voor de aanleg van respectievelijk het Ama-
liapark (1874), het Prins Hendrikpark (1879), het
Wilhelminapark (1896) en het Emmapark
(1903).3 Uiteindelijk ging de rest van het land
goed -  globaal het Baarnsche Bosch en het
Roosterbos -  via Domeinen naar Staatsbosbe
heer, dat nu een herstelplan ontwikkelt voor
het Baarnsche Bosch. Dat laatste is mede een
actuele reden om eens de geschiedenis van het
lanen- en wegenstelsel verder uit te diepen. In
dit verband is het aardig te noemen dat op de

kaart van Perk het hedendaagse Maarschalks
bos, waarin het Meanderziekenhuis staat, ’t Ba-
rensse Bos werd genoemd. De naam is dus gemi
greerd naar het park van de buitenplaats De
Eult. De aanduiding Park van de Eult, zie de om
geving van de centrale vijver, de kom, zou naar
mijn mening toepasselijker zijn.

De plannen van Willem Gideon Deutz

In februari 1733 verzocht Willem Gideon Deutz
aan de Staten van Utrecht om stroken heide
van twaalf Rijnlandse roeden breed te mogen
kopen met de argumentatie: dat hij onder het
ressort van Ued: Mog: heeft leggen seecker stuk
goeds omtrent Baarn in den Eult, dat hij van jaar
tot jaar de voorsz. sijne Hofstede en het district
van Baarn met verscheijde plantagien tragt te
embelleren [verfraaien], dat den suppliant
[aanvrager] niet alleen genegen is om daar in te
continueren, maar ook om selve seer considera
bel, en van een bijsonder aangenaam, en ver-
maakelijk prospect te maaken door het planten
van verscheijde allees //der van drie rijen opgaan
de boomen ten weedersijden alles ingevolgen het
ontwerp ende Teekening hier annex, 't welk of
schoon van geen geringe kosten voor den suppli
ant egter tot merckelijke vercieringe van dat
quartier van Ued; Mog: provincie soude sijn: dan
alsoo den suppliant daar toe manqueert de nodi
ge Heijde, soo keert hij sig tot Ued: Mog: (...) (zie
afb. 2 voor het plan). De Staten benoemden een
commissie bestaande uit de heren Leusden van
Mijdrecht, Van Renswoude, Van Lokhorst, Quint
en Van Nellesteijn om het verzoek te
‘examineren en daarvan rapport uit te brengen’.

Het verzoek kwam ook terecht bij de burge
meester en het dorpsbestuur van Baarn, die op
28 september 1734 positief adviseerden onder
een aantal voorwaarden. Deutz moest een ach
terstallige rente op afgelost kapitaal van ƒ 2312
betalen, plus ƒ 1000 voor de derving van het ge
bruik van de schapenweide, het halen van plag
gen, zand, aarde en heide daaruit door ‘het ge
meen’ van Baarn. Let wel, de achterstallige ren
te was een schuld van het dorpsbestuur, die
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Afb. 2: Schetskaart doorC.P.V. Staden bij het verzoek
van Deutz in 1733 (coil. Archief Eemland, Gerecht Baarn,
inv. 124).

Deutz over moest nemen en voldoen. Mocht de
overdracht van grond niet doorgaan dan hoef
de hij de ƒ 1000 niet te betalen. Om te voorko
men dat het verkeer over en naar de heide werd
geblokkeerd, werden voorwaarden gesteld: En
mits oock al dat gemelten Heer Deutz sig verbind
om alle de wegen, geene uijtgesondert die besij-
den, dwars, en schuijns langs en door all de te be
planten alleen lopen, altijt vrij, open, en onbelem-
mert te laten voor rijtuijgen, menschen, en bees
ten; Sonder eenige alteratie of veranderinge buij-
tendien, te maken omtrent de appoinctementen
[afspraken] en pubiicatien van d’Ed: Mog: Heeren
Gedeputeerde Staten S'Lands van Utrecht en dat
is den z f  Julij 1725 en 2oe Maij 1727 nopende de
gemeentes en publique Weegen aan die van
Baarn geaccordeert; als ook om doorgaans
bequame openingen te laten voor Schaapsdriften
dwers over, en door de voorsz Lanen te drijven na
de meentvelden en Heijvelden, die buijten en bin
nen de voorsz gelimiteerde alleen van den Heer
Deutz sullen sijn (...).

Dat er tegen Deutz’ plannen geprotesteerd
werd, blijkt uit een ‘per memorie’ notitie: Kon-
nende sijn Ed: [Deutz] niet beseffen de reedenen,

waarom die van Baarn off anderen daar omtrent
gelegen menschen oppositie tegens sijn versoek
soude maaken. Nademaal hij het versoek niet
doet om eenig profijt o f voordeel, dat sijn Ed:
daarin beoogd, maar alleen met liefhebberije, en
to t embellissement van het quartier, en van de
avenues van sijn plaats, mitsgaders om te Baarn,
dat van dag to t dag verarmt, wat mensen aan de
kost te helpen. Deutz verwachtte dat de hele on
derneming over de tienduizend guldens zou
kosten. Hij hoopte dat de Staten de prijs van de
heide niet te hoog zouden stellen, omdat het
ook onbehoorlijk soude sijn (...) met den souve-
rain te marchanderen.

Deutz reageerde snel op het besluit van het
dorpsbestuur van Baarn van 28 september 1734.
Twee dagen later al liet hij door notaris Jan Ardi-
nois in Amsterdam met getuigen een akte op
maken waarin hij verklaard bij deezen, dezelve
[resolutie] ten zijnen regarde te approbeeren
[goed te keuren] ende te ratificeeren uijtgeno-
men Wegens de Schaapdriften, de welke Zijn
Heer Comparants intentien dat dezelve, om na de
meendvelden en heijvelden (die buijten de voorsz
gelimiteerde allées zijn leggende) te koomen, sul
len drijven door de Spooren dewelke op verscheij-
de plaatsen sullen openblijven, sonder gehouden
te zijn, daar aparte openingen voor open te
laaten, waarna hij belooft verder te doen wat af
gesproken is. Hij wilde dus dat de schaapskud
des maar gebruik moesten maken van de ope
ningen voor de (karren)sporen. Op de kaart van
Perk zijn diverse van zulke openingen te zien.
Op 2 augustus 1736, na de rapportage van de
heren gecommitteerden gehoord te hebben,
besloten de Staten van Utrecht aan Deutz de
benodigde grond af te staan tegen een jaarlijkse
canon van twee dukaten, te betalen aan ‘het
Comptoir van haer Ed: Mog: Domeijnen’, zeg
maar de provincie.

Inspectie
Vier jaar later hebben de schout en het gerecht
van Baarn, geassisteerd door de heren Verweij
en Roeters, hoofdingelanden, de nieuwe aanleg
van Deutz ‘gevisiteerd’ en vergeleken met het
plan van 1733. Op 15 en 16 juni 1740 werd verbaal
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Afb. 3: Twee kaartfragmenten geprojecteerd op een hedendaagse topografische kaart: links de ‘weg naar 't Groene-
woudt’ (W. de Roij, 1717, Het Utrechts Archief) en rechts het lanenstelsel van De Eult (afb. 1). (bewerking door au
teur; achtergrondkaart: Topografische Dienst)
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daarvan opgemaakt. In de eerste plaats viel het
hun op dat de lanen maar twee in plaats van
drie rijen bomen aan weerszijden hadden. Deutz
had inmiddels met financiële moeilijkheden te
kampen, waardoor hij zich moest beperken.
Ook had hij enkele lanen aangelegd op grond
waarop hij geen recht had, zoals het noordelijke
deel van de Torenlaan. Verder had hij een open
bare weg en enkele sporen afgesneden en ten
slotte scheen hij zich een strook grond van 12
roeden toe te willen eigenen, beplant met ei
kenhout voor de armen.

De gevolgen konden natuurlijk niet uitblijven
en Deutz werd gevraagd om zich te verant
woorden. De heer Verweij, geërfde van Baarn
en Raad in de Vroedschap van de stad Utrecht,
heeft volgens de resolutie van 6 september 1742
‘de moeite genomen’ om met Deutz te spreken

over het zich toe-eigenen van gronden. Deutz
zou geen bedoeling hebben gehad om het dorp
Baarn en de geërfden te benadelen, maar on
dertussen had hij ook nog een paar geerhoeken
(schuine hoeken) van de gemene heide beplant
om zoo veel te beter zijn Plantagie regulier te ma
ken. Hij was bereid om ‘die van Baarn’ to t ge
noegen te zijn en bood aan om ƒ 750 te betalen.
Om dat te bereiken waren er verscheidene ver
gaderingen nodig geweest. Het dorpsbestuur
en de geërfden gingen akkoord en droegen de
schout op het bedrag te innen.

De Torenlaan
Op 22 september 1742 volgde de regeling over
de laan tussen De Eult en het dorp Baarn, die te
genwoordig Torenlaan heet en toen vanwege
de breedte van 19 roeden (ruim 70 meter)
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Afb. 4: Schetskaart van gronden die gekocht werden door de stadhouder in 1764 (Jan Knüpker, coll. Archief Eem-
land, Gerecht Baam, inv. 124). Bewerking door auteur met de aanduidingen die gebruikt waren in het alfabetische
register op de verschillende lappen overgenomen grond.

mpienwinamna van ae neer
‘t  Baarnse H art
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Zegenslaan (L t  Gen. Van Heutzlaan)

H ie r ergens stond
‘tempel van d 'E u lt ’

westerhek

cL c l i t p  D e n  E u lt

Breedste Laan werd genoemd. Daarbij kwam
ook nog de laan die vandaar naar het Meen-
veensse Bos liep. Vermoedelijk is dit de laan die
op de kaart van 1754 in noordwestelijke richting
loopt vanaf de aftakking van twee lanen aan de
Breedste Laan. Voor de som van ƒ 550, waarvan
ƒ 500 voor het aflossen van een schuld van het
dorp en ƒ 50 voor personele kosten, mocht hij
de grond hebben.

Er waren nog drie voorwaarden aan verbon
den. Aan het noordeinde van de Breedste Laan

moest een opening van tenminste drie roeden
blijven om passage met paard en wagen en
schaapsdriften (kuddes) mogelijk te maken.
Deutz moest op zijn kosten aan de westzijde
naast de laan een weg aanleggen door het egali
seren van de heide om bequamelijk te komen
van Baren na Soestdijck en vice versa. Deze weg
is op de kaart van Perk te zien als een gele
streep in het groen (afb. 1). Tenslotte moest
door de laan, vermoedelijk aan één kant tussen
twee rijen bomen, een voetpad aangelegd wor-
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Afb. 5: ‘Gez/gt der Herberg te Zoestdyk tegens de Eult op de Croote Laan’ (P.W. Schonk, 1771; coll. Koninklijk Huisar
chief, Den Haag; inv. E9CI-549). De herberg stond op de plek van de huidige stallen van 1883. Rechts staat een deel
van het huidige huis Amsterdamsestraatweg 2-10.
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den. Hiermee was dan de afsnijding van de hei-
desporen verholpen. Deutz ging onder protest
akkoord. Afgezien van een klein punt over de
breedte van de Breedste Laan protesteerde hij
tegen de dwang om een voetpad aan te leggen:
Het voetpad wil ik daar wel over laaten tot een ie
ders plaisier, maar ik moet niet gedwongen daar
toe worden, temeer kan ik niet toestaan dat het
daar inne vermeld blijft, omdat de Laen zullende
gaen over een gedeelte van mijn eigen Land (...).

De lanen waren dus zeker niet allemaal open
bare wegen, maar in de eerste plaats bedoeld
voor het plezier van de heer Deutz, zijn familie
en zijn gasten. Het zal ongetwijfeld de bedoe
ling zijn geweest met de aanleg de indruk te
wekken een zeer uitgestrekte buitenplaats te
bezitten, ook al was de grond erbinnen en er
naast nog niet in zijn bezit. Hij zal die gronden
uiteindelijk ook hebben willen verwerven. Aan
kopen gingen nog zeker door to t in 1754 blij
kens resoluties van het Gerecht van Baarn. Het
stadhouderlijke hof heeft dat streven later in
gewijzigde vorm voortgezet, zoals met de aan
koop van de heidevelden waarop het Rooster-

bos en het Paardenbos aangelegd werden door
de Nassau’ s.

Vergelijking van de kaarten en de gege
vens

De zeer schematische kaart bij de aanvraag uit
1733 (afb. 2) correspondeert oppervlakkig ge
zien goed met die van Perk uit 1754 (afb. 1). Bij
nadere beschouwing zijn echter de nodige
vraagtekens te plaatsen bij de in de ‘per memo
rie’ notitie opgegeven afmetingen. Deze klop
pen min of meer bij de wegen met de nummers
3, 4 en 5, maar niet bij de drie andere.

Zou men de 1000 roeden van No. 1 en de 1200
roeden van No’s 2 & 6 uitzetten, dan zou men
uitkomen in Eemnes Binnen te Veen, ten wes
ten van de Wakkerendijk en nog voorbij het Dik
ke Torentje. Dit kan niet de bedoeling zijn ge
weest. Opmerkelijk is dat de verhouding
1000/1200 in roeden (ca. 3760/4510 in meters)
goed overeenkomt met de opgemeten afstan
den volgens de kaart van Perk (ca. 1250/1500 in
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Afb. 6: Amsterdamsestraatweg rond de vorige eeuwwisseling, sinds 1816 een straatweg in de 'Nieuwe Allee’ van 1763
-1765 door Willem V. Links tussen de bomen het huis De Oranjeboom (Historische Kring Baerne).

meters). Er zal een rekenfout fou t van een fac
to r 3 zijn gemaakt, niet raar in een twaalftallig
stelsel van maten.4 De tekenaar van het kaartje
uit 1733 (afb. 2) wekt niet de indruk een landme
ter te zijn geweest, want de oriëntatie van het
noorden blijkt er circa 50 graden naast te zitten
en de bestaande aanleg rond de kom is ook ver
draaid.

Nadere bestudering van de kaart van Perk
uit 1754

De Amsterdamsestraatweg
Wie oppervlakkig kijkt naar de kaart van Perk
uit 1754, zal inderdaad menen dat de schuine
laan linksboven de huidige Domlaan is en de
naar het noorden lopende laan de Amsterdam
sestraatweg. In Baarn -  Geschiedenis en Archi
tectuur (p. 176-183) w ordt dat ook geschreven:
Het laatste stuk van de Amsterdamsestraatweg
bij het huis Soestdijk wordt in 1763-65 rechtge
trokken (...). Wie echter meer gedetailleerd een
aantal kaarten vergelijkt, zal al gauw zien dat
de ster op 't  Starrebergje, aan het einde van de

vermeende voorloper van de Amsterdamse
straatweg, op negentiende-eeuwse kaarten
duidelijk naast die weg ligt.5 Projectie van de
kaart van Perk over een hedendaagse topogra
fische kaart laat de verschillen zien (afb. 3). In
de eerste plaats ligt de bewuste laan inderdaad
circa honderd meter naast de Amsterdamse
straatweg. Ook de laan die aangezien wordt
voor Domlaan, blijkt over een andere laan te
vallen.

Wat is hier aan de hand? Heeft Perk zich zo
vergist en maar wat getekend? De oplossing ligt
in een paar kaarten die de vermeende en de
werkelijke Amsterdamsestraatweg laten zien.
Eén daarvan is hier afgebeeld als afb. 4. Nadat
De Eult in 1758 was overgegaan naar de stad
houderlijke familie, heeft de Nassause Domein-
raad namens prins Willem V in 1761 opdracht ge
geven to t het aanleggen van de Nieuwe Allée
parallel aan de groote Allée op de Santvoorder
molen (voorlopige kaart), ook wel de Postlaan
geheten. De Postlaan werd dus niet rechtge
trokken voor het paleis, maar de weg over de
oude Soest(er)dijk werd ongeveer rechtdoor
getrokken naar het noorden.
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Het jaarlijkse rapport (verbaal) van 1760 met
betrekking to t het reilen en zeilen van de
rentmeester van Soestdijk6 geeft inzicht in de
aanleiding voor het plan: De weg tussen de bijde
[Soestdijk en De Eult] is de groote straet van
Amersfoort naar Amsterdam, en is het eene
schande dat deese soo wel als de andere daarbij
leggende districten onbeplant als heyveld leggen
blijven. In 1761 wordt daaraan nog toegevoegd:
De gemeene weg (...) die teegenwoordig bij
reegenachtig weeder seer moerassig is (...).
Omdat de Postlaan of Groote Allée niet in het
verlengde lag van de weg voor Soestdijk langs,
werd voorgesteld om de laatste door te
trekken. Er zou drie jaar over gedaan worden
om de laan ter lengte van 650 roeden (2440 m)
vanaf de brug over de Praamgracht aan te
leggen.

Intrigerend is de suggestie in de index bij de
kaart van Knüpker: NB: De nieuwe groote regte
laan van de slagboom [tolhek] voor Soestdijk, tot
op het Baarnse hart [de hoogte rond het Starre-
bergje] is niet gemeeten, dus ook niet geliteert,
vermits niet in Eigendom overgegeven, maar ten
Eeuwigen Dage als een publique steene postweg
aan het dorp werd gelaten. Dit zou betekenen dat
deze laan toen al de allereerste straatweg van
het Gooi zou worden. Echter, er is niets dat erop
wijst dat er in die tijd een straatweg is aangelegd.
De verbalen reppen er niet over. Vermoedelijk
nam men het niet zo nauw met de tekst, want de
zandweg tussen Amersfoort en Naarden werd al
eerder ook eens groote straet genoemd.

Het verbaal van 1765 rapporteert dat de hele
laan klaar was. Niet over de hele lengte konden
bomen staan, want de herberg tegenover het
huis Soestdijk stond daar in de weg (afb. 5). De
middelste allee is 64 voeten breed (20 m), de
beide buitenste daarnaast ieder 16 voeten (5
m). Dit alles gaf zeker allure aan de entree van
het toenmalige Jachtslot Soestdijk. Men zou
aankomen via een mooie laan in plaats van een
modderige kale weg door de heide. Het zou
echter pas to t 1817 duren, eer hier werkelijk een
straatweg lag als onderdeel van de Straatweg
van Naarden op Amersfoort, Rijksweg 1, via de
Wakkerendijk te Eemnes. Het wegdek werd 13

Afb. 7: ‘Carte du Domaine De Soestdijk’ uit 1812
(Koninklijk Huisarchief, Den Haag, inv. Egd-kaarten-2 ),
waarop de Postlaan die door Willem Gideon Deutz was
aangelegd, is verdwenen.

PP*,

voeten en 3 duimen (4,15 m) breed en het kwam
midden in de centrale allee.7

De postroutes
Het is erg verleidelijk om op basis van de kaart
van Perk te veronderstellen dat het verkeer op
Amsterdam via de zogenaamde Postlaan liep. De
Heerweg van Naarden op Amersfoort liep sinds
de opkomst van Amsterdam over de heide tus
sen Laren en Hilversum en kwam dan langs Groot
Kievitsdal ongeveer uit bij de kruising met de
Domlaan bij het toenmalige huis 't Groenewoudt.
(Zie afb. 3 voor de loop van deze lanen en we
gen.) Daar stak hij scheef door naar de hoek van
het Perk van de Wildbaan bij het paleis. Mogelijk
was er een wat kortere maar lagere, dus nattere
route, gezien de resterende paden en de verka
veling in die omgeving. Een stompje van die weg
is ook te zien op de kaart van Perk (afb. 1). De
weg van Hilversum naar Baarn ging wel langs het
tracé van de huidige Hilversumsestraatweg.

Het verkeer van ’s-Graveland en Hilversum
naar Amersfoort vice versa, ook eventueel van
en naar Amsterdam, is hier de oude Heerweg al
tijd blijven volgen. Toen er in 1826 sprake van
was dat dit stuk Heerweg bestraat zou worden,
heeft de toenmalige eigenaar van Soestdijk, de
prins van Oranje (de latere koning Willem II) be
zwaar gemaakt en hij verzocht deze te leggen in
de laan van Baarn, ergo de huidige Hilversumse
straatweg.

Na de verbouwing van de vesting Naarden
van 1687 is de postroute via Naarden verscho-
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ven naar het Sint-Janskerkhof te Laren. Er werd
blijkens een kaart uit 1723 toen een doorsteek
tussen Drakenburg en Croeneveld gevolgd,
waardoor het posthuis ertegenover, tegen
woordig restaurant Greenfields, werd aange
daan. Nu zou men denken dat men vanaf deze
herberg mooi via de Postlaan van De Eult naar
Soestdijk kon rijden. Op de kaart van Perk is ech
ter te zien dat er drie hekken stonden in de
Postlaan, twee ter weerszijden van de Nieuwe,
nu Oude Utrechtse weg, en een bij 't Starreberg-
je. Deze weg was dus duidelijk gebarricadeerd
voor openbaar verkeer. Waarom heette hij dan
Postlaan? Hij zal misschien zo zijn genoemd, om
dat hij gericht was op het posthuis. De hekken
zullen er gestaan hebben om de grote verlei
ding van deze en gene koetsier of voerman te
weerstaan. Hierbij moet ook in ogenschouw ge
nomen worden dat een weg door de Postlaan
over de top van de heuvel ging met een steile
helling aan de noordkant (zie de hoogtelijnen in
afb. 3). Zou er iets gelegen hebben van beteke
nis, dan is het waarschijnlijk dat Perk deze had
ingetekend, net als een paar andere wegen van
belang binnen het gebied.

De gangbare openbare weg was toen waar
schijnlijk de weg naar 't Groenewoudt (afb. 3)
vanaf het logement bij Groeneveld. Deze volgde
meer het patroon van de hoogtelijnen. Hij is la
ter vervangen door de huidige Domlaan. Die lag
tussen het kroondomein en de buitenplaats Bui
tenzorg volgens de legger op de wegen van
1856 van de gemeente Baarn, waarbij de eigena-
ren/aanliggers volgens de toen gangbare regels
onderhoudsplichtig waren.

De Domlaan
Afb. 3 laat zien dat de laan op de kaart van Perk
uit 1754, die doorgaans aangezien wordt voor
Domlaan, niet overeenkomt met de huidige
Domlaan. In Baarn -  Geschiedenis en Architectuur
wordt geschreven: de Domlaan (en Van Reenen-
laan), gericht op de Utrechtse Domtoren.

De nog steeds bestaande laan die overeen
komt met die op de kaart van Perk, wijkt op de
kruising met de Hilversumsestraatweg maar cir
ca 10 m naar het noordoosten af van de desbe

treffende rooilijn, tegen huidige Domlaan 165 m
naar het zuidwesten.8 De oorspronkelijke Dom
laan volgens de kaart van Perk is dus echt op de
Domtoren gericht, zoals ook vermeld in het Al
fabetisch Register bij de kaart volgens afb. 4: zijn
hoogheids laan welke van 't Starrebergje op den
Dom ziet. Op de kaart Soestdijk uit Het Gouden
Boekje van 1842 is de zichtas P gericht op
Utrecht, terwijl de huidige Domlaan daar opge
geven is als Nieuwe laan, waarvan er dus inmid
dels al diverse zijn geweest. Op zeker moment
is de naam Domlaan tussen beide lanen geschre
ven, terwijl de nieuwe de belangrijkste werd. De
onderscheiding Echte Domlaan en Nieuwe Dom
laan zou beter recht doen aan de historische
werkelijkheid.

De lanen versus de 'openbare weg’
In het voorgaande zagen we dat sommige al-
leeën van Deutz’ buitenplaats De Eult openbare
wegen waren, terwijl andere voor het verkeer
waren afgesloten. De zogenaamde Postlaan, de
abusievelijk vermeende latere Amsterdamse-
straatweg, was afgesloten met hekken. Ook de
Torenlaan was afgesloten, en hier moest Deutz
een openbare zandweg en een voetpad ernaast
aanleggen als compensatie voor het afsnijden
van de oude weg van Baarn naar Soest.

De laan die nu Lt.-Cen. van Heutzlaan heet,
was de Gemene weg na Baarn. Deze is altijd
openbaar gebleven, evenals de laan die later de
Hilversumsestraatweg ging heten. Maar tegelijk
stond op de kaart van Perk ook de Nieuwe Weg
van Utrecht na Baaren. In afb. 3 is de loop van
deze weg te volgen tussen twee hedendaagse
lanen in het Roosterbos. Heeft Deutz er direct
of indirect voor gezorgd dat deze kortere weg
er kwam of in zwang raakte, om zijn allee te ont
lasten en deze niet in een modderpoel te laten
veranderen in de natte jaargetijden? De meest
gedetailleerde oudere kaart uit circa 1670 laat
hier geen weg zien, maar dat zegt niet alles. Er
werd bij de inspectie in 1740 geconstateerd dat
hij hier een nieuwe laan had aangelegd.

De lanen en de openbare wegen waren in
principe gescheiden systemen, behalve daar
waar het reeds bestaande openbare wegen be-
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tro f en verfraaiing van zo’n weg dienstig was
aan de allure van de buitenplaats, zoals met de
huidige Lt.-Gen. van Heutzlaan. Het stadhouder
lijke hof deed in feite net zoiets met de aanleg
van de Groote Allee of Groote Laan, nu bekend
als Amsterdamsestraatweg die de Postlaan van
De Eult verving (afb. 7).

Dit artikel is eerder verschenen in twee delen in
Baerne, 31,2007, nrs. 2 en 3. De tekst is slechts
op geringe details geactualiseerd en enigszins
bekort. Zie Baerne voor de volledig
geannoteerde versie. Het concept voor de
eerste versie (d.d. januari 2007), was ter
beschikking gesteld aan de redactie van het
boek Het Baarnse Bos.

Ing. Jaap Groeneveld was coördinator van de
Werkgroep Oude Wegen van de Stichting Tussen
Vecht en Eem, waarin hij actief was als bestuurs
lid en redactielid. Hij publiceert sinds 2001 over
historisch geografische onderwerpen en is tegen
woordig secretaris van de Historische Kring Eem-
nes.

Noten

1. Onder anderen: M.A. Romijn (tekst), J.W.A.A.. van
der Laan (hist, geogr.), Het Baarnse he Bosch, een
zeldzaam monument, uitgave van de Archeolo
gische Werkgroep van de Historische Kring Baer
ne, maart 2002.

2. KHA-Egd, inv. 548, jaarlijkse rapporten van de rent
meester rond 1765.

3. Gaasbeek, p. 52-60.
4. Rijnlandse roede (= 3,76 m) van 12 voeten, 12 dui

men in de voet.
5. Kaart van Braakensiek uit 1878 en kaart in Gids

voorBaarn uit circa 1889. Zie Gaasbeek, p. 53, resp.
p. 172.

6. KHA-Egd, inv. 548 (1674-1768) en 549 (1769-1784),
Nassause Domeinraad, betr. Soestdijk (1674-1784).

7. Groeneveld, 2009. N.B.: In 1816 gepland, maar per

augustus 1817 gerealiseerd, waarna to l werd gehe
ven.

8. Volgens opmeting van de coördinaten uit topogra
fische kaarten en berekening met de coördinaten
van de Domtoren te Utrecht.

Bronnen

Archief Eemland (AE) te Amersfoort, Gerecht
Baarn (GB), inv. 1, 121 en 124. De notulenboeken
(inv. 1) van het Gerecht Baarn zijn in getypte
transcriptie te vinden in de documentatie van
de Historische Kring ‘Baerne’ en in AE.

Koninklijk Huisarchief (KHA) te Den Haag, Ar
chief van de Rentmeester van het Paleis en het
Domein Soestdijk (1580) 1674-1890 (archief
Egd).

Het Utrechts Archief (HUA) te Utrecht, Topo
grafische Atlas (TA).
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Buitenplaats De Hooge Vuursche
Een bewogen geschiedenis

Henriëtte Beuk

De buitenplaats was al vanaf de zestiende eeuw een verblijf op het platteland, waar
bemiddelde stedelingen 's zomers graag vertoefden om de benauwde en stinkende
stad te ontvluchten. Dankzij de vele waterwegen in Holland bestond er een geolied
netwerk aan vervoer met trekschuiten, waardoor een verblijf buiten de stad binnen
handbereik lag. Adel en bestuurders, en vanaf de zeventiende en achttiende eeuw
ook rijke kooplieden, knapten een hoeve op, richtten prachtige tuinen in naast de
bestaande bedrijfsactiviteit (boerenbedrijf voor pachtheffing, lakenblekerij of
steenbakkerij), nodigden relaties uit voor een diner, logeerpartij, feest en/of een
drijfjacht en hadden er plezier in om anderen figuurlijk de ogen uit te steken. De
hoeves werden regelmatig gesloopt of verbouwd, zodat er uiteindelijk een fraai
landhuis voor in de plaats kwam. In Baam zijn daarvan nog als voorbeelden kasteel
Groeneveld en huize Schoonoord aan de Faas Eliaslaan te zien.

De bestrating van wegen en het opvoeren
van de postkoetsdiensten (omnibussen), ge
volgd door de introductie van het spoor en
het uitbreiden van de treinverbindingen, leid
den ertoe dat de stadse eigenaren steeds
v lo tte r met inboedel en personeel naar hun
zomerverblijf konden reizen en op een gege
ven moment verbleven vrouw en kinderen
permanent buiten de stad. Een prima stimu
lans voor het dorpsleven, want werkzoeken
den van divers pluimage trokken naar de di
recte omgeving van de buitens om als dienst
bode, gezelschapsdame, stalknecht o f tu in 
man een betrekking te vinden. Daarnaast ves
tigden zich druppelsgewijs kleine midden
standers. Ook hotels en pensions schoten als
paddenstoelen u it de grond om het groeien
de aantal nieuwsgierigen en natuurliefheb
bers te herbergen.

In onderstaand artikel w ordt de geschiedenis
van De Hooge Vuursche verkend, een landgoed
dat ooit onderdeel was van het bezit van de fa
milie Deutz1 en in de negentiende eeuw in han
den kwam van de familie Rutgers van Rozen
burg.

De Hooge Vuursche

Het gehucht De Vuursche of Fuurs heeft de ont
wikkeling van een landgoed met een agrarische
bestemming to t en met permanent woonverblijf
op stand meegemaakt. Weliswaar is door toe
doen van Napoleon het oudste landhuis (De Hoo
ge Vuursche I) voor braak verkocht -  volgens de
overlevering rond 1815 -, de landerijen zijn na di
verse wisselingen van eigenaar toch grotendeels
bijeengehouden zoals het landgoed medio ze
ventiende eeuw in handen kwam van de familie
van de Utrechtse bestuurder en koopman, Wil
lem van der Muelen sr. (1658-1739).

Balthazar Deutz van Assendelft, een zoon van
de eigenaar van onder meer De Eult, kwam kin
derloos te overlijden in 1661 en liet zijn domein De
Hooge Vuursche na aan zijn broer, Jeronimus, die
het op zijn beurt in 1681 testamentair doorgaf
aan zijn neef Willem, de zoon van zijn zuster Con-
stantia, echtgenote van Willem van der
Muelen. Een andere broer van Balthazar, Jean
Deutz, huwde Geertruid Bicker, vanaf 1658 erfge
name van De Eult na het overlijden van haar ou
ders, Jan en Agneta Bicker-de Graeff.

198 TVE 30e jrg. 2012



De Hooge en Lage Vuursche anno 1832 (hisgis.nl; Kadas
ter Utrecht).
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Het enorme landgoed met weilanden, bos-, hei
de- en veengrond, en diverse hofsteden (onder
meer De Zeven Linden, De Stulp, Duist en Cray/o)
wordt in 1739 geërfd door Constantia Isabella van
der Muelen, kleindochter van Constantia Deutz.
Haar erfgenaam en zoon Balthasar Constantijn
baron van Lynden van Hemmen verkoopt de ka
vels benoorden kasteel Drakenstein in 1761 aan
de Amsterdamse koopman Jan Straalman. De
transportakte vermeldt onder meer een heeren-
huys, koetshuys, stallinge en speelhuys, tuinen,
boomgaarden, plantagiën, weilanden, heidevelden
annex een boerenwoning gebruikt door Hendrik
Theunis Roodhart, hofstede Cralo, de laan zuid
waarts hopende [...] en twee navolgende boeren
woningen gebruikt door Cornells Cerrits en Evert
Reyerse van Loenen. Straalman verfraait het do
mein met een koepel en 'bergen'. Hij overlijdt in
1780 en zijn weduwe Alida Jacoba van Bunscho
ten krijgt het zodanig aan de stok met hun zoon

Abraham over de nalatenschap - er worden zelfs
processen gevoerd bij het Hof van Holland - dat
ze in 1784 besluit de boel, inclusief de wijnen, de
fusten en wijnmakersgereedschappen in de hof
stede Craylo [...] en twee ruime banken in de ker
ken van De Vuursche en Baarn te verkopen aan de
dertigjarige Pieter van der Vliet.

De Hooge Vuursche I -  Pieter van der Vliet

De huidige weg naar Lage Vuursche vormde de
zichtas van en de toegangsweg naar het landhuis
aan de noordzijde van de Hilversumsestraatweg.
Van het domein zijn in 1767 vijf taferelen geschil
derd door de Haagse behangsel- en decorschil-
der Joannis (Jan) van der Wall. Hierdoor hebben
we ook een beeld van het eerste landhuis, (afb. 1)

De protocollen van het gerecht De Vuursche
laten in 1797 zien dat Pieter van der Vliet, uit
naam van zijn vrouw, het uitgestrekte land
goed met onder andere een nieuw
getimmert Huys met twee vleugels, waarvan
de ene geapproprieerd is to t een tuynmans-
woning, broeierij (kas) en koeij- en paardenstal,
een schaaphok en loots en de andere to t ruijm
koetshuis en stallinghe voor veertien paarden als
onderpand laat dienen voor een lening van
16.000 carolingische guldens in een plechtbrief
aan Jacob Albert Lodewijk Carel baron van
Nagell van Wisch, heer van Rijnenburg (bij
Nieuwegein)2. In 1789 laat hij twee
daggelderswoningen onder één dak bouwen
aan de laan, komende van de dorpskern en aan
de Hilversumsche weg. Na vijftien jaar ingaande
Pasen 1789 zouden deze woningen ieder op ƒ 1
en 10 stuivers haardstedegeld worden gesteld.

Een eerste indicatie dat Pieter stilletjes in een
moeras van financiële problemen aan het weg
zakken is, is misschien de verkoop van de huy-
singe, hoff en hofsteede Craalo, groot 70 morgen3
aan buurman Coert Simon Sander, heer van Dra-
kestein, in augustus 1790. Daarentegen ver
schaft hij zich net zo makkelijk in hetzelfde jaar
voor ƒ 2.000 een heideveld van 50 morgen, ge
naamd Kraakhorst, gelegen aan de Hooge Vuur
sche op de noord-noord-westelijke grens van
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Oprijlaan naar De Hooge Vuursche (1787), door Johan
nes van der Wall (coII. HKB).
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zijn buitenplaats. Ook koopt hij in 1792 nog De Pis-
h euvel, een huysinge met h o ff en hofstee de, ber
gen, schuur, schapenhok en circa 32 morgen land.

Toch gaat het mis in 1798, als blijkt dat Van
der Vliet zijn aflossingsverplichting aan baron
van Nagell niet kan nakomen en het enorme
landgoed verkocht wordt aan Louis
Rutgers, met dien verstande dat de koopsom
(ƒ 16.000) dient om de plechtbrief aan baron
van Nagell in te lossen. En in 1801 verleent Van
der Vliet wederom volle en vrije eigendom aan
Rutgers over de Vuursche hofsteden De Zeven
Linden en De Stulp met bijbehorende landerij
en4. Steekt Louis soms geloofs- en stadsgenoot
Pieter van der Vliet een helpende hand toe? Of
is er meer aan de hand?

Emporium Van der Vliet

Wie is de man die Van der Wall in 1787 opdracht
gaf to t het schilderen van vijf aquarellen van zijn
buitenplaats? Pieter van der Vliet is in
eerste instantie een moeilijk te traceren
persoon. Om te beginnen werd zijn achternaam
door archivaris Johan baron d’Aulnis de Bou-
rouill verhaspeld to t ‘van Vliet’ en dan raak je al
snel de weg kwijt in de genealogische archie

ven. Uiteindelijk blijkt ‘onze’ Pieter deel uit te
maken van een illuster en rijk doopsgezind ge
slacht dat vele generaties lang in de Amster
damse handel werkzaam was. Zijn vader Korne-
lis van der Vliet (1705-1780) neemt deel in de ne
gotie die grootvader Jan Dirkz opgezet heeft en
in 1740 doet zijn moeder Cornelia Jacobsdr. van
Laer haar helft van de negotie over aan een an
dere zoon, genaamd Jan. De negotie heet vanaf
1751 dan ook Cebrs. Van der Vliet. Uit het testa
ment van Kornelis, weduwnaar van Maria Ver-
beeck, wordt duidelijk dat de negotie eind acht
tiende eeuw uit twee compagnieën bestond.
Een vooruitziende blik kan vader Kornelis niet
ontzegd worden, want hij besloot heel prak
tisch dat voor elke compagnie een oudere en
een jongere zoon aan het roer moesten staan.

De meest bekende compagnie is de ijzerhan-
del-en-gros die in handen kwam van de zonen
Jan Lucas (nr. 1, geb. 1742) en Cornelis David (nr.
3, geb. 1751). Hun eerste pakhuis bij de Nieuwe-
zijds Voorburgwal noemden ze De Ijzeren Staven.
Toch bleef er een relatie met stoffen bestaan
voor deze twee broers, want ze trouwden allebei
met dochters van welgestelde stoffenfabri-
queurs: Jan Lucas met Henriëtte von der Leyen
(nicht van zijdemagnaten in Krefeld) en Cornelis
David met Maria van Leuvenigh (dochter van een
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Boslaan naar de tempel, kruisvijver, eendenkooi en
volières, vinkenbaan (1787), alle door Johannes van der
Wall 1787 (coll. HKB).
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lakenfabrikant uit Burtscheid, niet ver van Keu
len). De ijzerhandel blijft voortbestaan to t diep in
de twintigste eeuw: in 1917 fuseert het bedrijf
met het Rotterdamse bedrijf De Jonge, in 1940
werd het handelshuis Van der Vliet & De Jonge
overgenomen door Koninklijke Emballage Indu
strie Van Leer (Vaiefa). Maar de jood Van Leer
moest onder druk afstand doen van zijn bedrij
ven die opgenomen werden in het Duitse Man-
nesmann. Na afloop van de Tweede Wereldoor
log lukt het Van Leer om diverse bedrijven terug
te kopen en de divisie Vlietjonge wordt pas in de
jaren 1980 verkocht aan British Steel. Tot 1960
heeft er altijd een nazaat van Cornelis David van
der Vliet (1751-1798) in de directie gezeten.

De tweede compagnie was een manufactu-
renhandel annex lakenfabriek met een winkel
op de Nieuwendijk waar het Engels laken u it
hangt, genaamd Van der Vliet & Zonen. Na het
verscheiden van Kornelis in 1780, gaat de com
pagnie over in handen van zonen Jacob (nr. 2,
geb. 1747) en Pieter (nr. 4, geb. 1754). Verder
blijkt uit het testament van Kornelis dat deze
onderneming een 1/8 aandeel heeft in de lijn
baan De Croote Zeevaart en dat de familie enke
le huizen en bedrijfspanden in Amsterdam bezit.

Pieter krijgt uit de nalatenschap 1/7 deel mee, te
weten ƒ 93.020.

Einde van een familietraditie

Van de manufacturenhandel Van der Vliet & Zo
nen is weinig terug te vinden, de oorlog met
Frankrijk, die de Republiek der Nederlanden
vanaf 1793 voerde, heeft ongetwijfeld een wis
sel getrokken op het bedrijf. Nadat Franse troe
pen Amsterdam in bezit hebben genomen,
wordt de handel aan banden gelegd door het
centraal bestuur vanuit Parijs door middel van
het Continentaal Stelsel. Voor een onderneming
in Engels laken was dat wellicht de doodsteek,
de handel met Engeland had in de jaren 1780
ook al een flinke klap gekregen door oorlogs
voering. Het overlijden van oom Jan en broer
Jacob is in ieder geval aanleiding om de laken-
perserij in de Jordaan en een lakenraam aan het
Slijpmolenpad te verkopen in 1796. Het pand op
de Nieuwendijk (nu nr. 190) wordt in 1803 door
de erven Maria Verbeeck verkocht aan buurman
David Kölle die de panden Het Wapen van Em-
den en Het Groot Keizershof bezit, waarin later
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het textielmagazijn van Schade & Oldenkott (en
nog later C&A) komt. In datzelfde jaar overlijdt
Jacob, medefirmant en broer van Pieter.

Dat de zaken onder het bewind van Pieter
slechter gaan, werd in 1803 pijnlijk duidelijk in
een akte waarin zijn verwanten, rechtens enkele
nalatenschappen, hem het bewind over de fir
ma ontnemen, omdat hij in gebreke blijft in het
uitbetalen van hun vorderingen op het bedrijf.
Er worden vier administrateurs aangesteld
(twee broers en twee neven) die de lopende za
ken van de firma zullen behartigen, en in 1814
wordt het bedrijf geliquideerd.

De Franse wissel treft niet alleen het zakelijk
functioneren van Pieter. Na het geleden verlies
van honderdduizenden Franse manschappen in
Rusland verordonneert Napoleon in de lente
van 1813 dat ook de zonen van rijke en voorna
me families uit zijn rijk te wapen zouden worden
geroepen. Dezen hadden zich tot dusver aan de
militaire dienst kunnen onttrekken door rempla-
gants in te huren. Er werd een Garde d'Flonneur
opgericht, bestaande uit vier bereden regimen
ten, met ongeveer 450 geselecteerden uit de
voormalige Bataafse Republiek. Jongste zoon
Henry zou een van de dienstplichtigen met zelf
gefinancierde uitrusting zijn en nooit meer te
rugkeren vanuit Rusland. Aangezien zijn vader
tegen die tijd al zijn bezittingen en het bedrijf
kwijt is, lijkt het onwaarschijnlijk dat Pieter nog
aangeslagen wordt tot les plus imposés. Maar
zoonlief kan natuurlijk op eigen houtje het
avontuur gezocht hebben, hopende op een car
rière in het leger. Overgebleven zoon Cornelis
Pieter (1781-1843) zoekt zijn heil in de Amster
damse makelaardij en is daarin, blijkens het be
zit van onroerend goed in Loosdrecht en een vil
la in Loenen aan de Vecht, succesvol geweest.

Cornelia, vrouwe van De Hooge Vuursche I

Benjamin Pieter is de eerste in het gezin Van der
Vliet met een eigen buitenplaats. Waarom wordt
het Stichtse verkozen boven de doopsgezinde
omgeving van Haarlem5 of die aan de Vecht en
het Gein? Was hij in de ban van een ‘foute’

Dames in rijtuig voor De Hooge Vuursche II, 1905 (coll.
E.L van Rees-Roëll).
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vrouw gekomen? Was het van belang dat Pieter
of zijn echtgenote in de buurt van paleis Soest-
dijk verkeerde? Of lag het heel handig halverwe
ge de route naar Zeist, waar zijn ouders in 1748
werden opgenomen in de Briider Gemeine en
zijn tantes Cecilia, Anthonia en Cornelia Christina
met hun echtgenoten een woning hadden in de
zelfde Hernhutter gemeenschap?6

Cornelia Alida is de oudste dochter van mr.
Stephanus Arnoldus Westerhoff7, verbonden
aan het Hof van Holland te 's-Gravenhage als ad
vocaat. Hij wordt in 1745 eigenaar van een huis
aan de Korte Vijverberg, pal tegenover de Mau-
ritspoort van het Binnenhof, hét gebied waar de
hovelingen woonden. Verder kocht hij in 1750
de buitenplaats Langenhorst in Wassenaar die
na het overlijden van zijn weduwe in 1780 pu
bliekelijk werd geveild. Dit was dus een familie
die zich bewoog in kringen van regenten en van
het hof.

Cornelia wordt in 1781 op dertigjarige leeftijd
mevrouw Van der Vliet. En daar kan haar
schoonfamilie bezwaren tegen hebben ge
maakt. Doopsgezinde mannen waren to t de ne
gentiende eeuw uitgesloten van bestuursfunc
ties8, en daarbij behoorden de gebroeders in za
kelijk opzicht to t de nieuwkomers van de acht
tiende eeuw. Ze waren erg ambitieus, moesten
vechten tegen de vooroordelen van de oudere
generatie handelslieden die liever rentenierden
dan risico’s namen en hen in verdacht licht zet
ten door ze ‘joden uit Appingedam’ te noemen.
Als Amsterdamse zakenlui hadden ze genoeg te
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De Hooge Vuursche II, gezien vanaf de Hilversumse-
straatweg, ca. 1908 (coll. HKB).
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stellen met regenten die hen in hun onderne
mingslust beperkten en om de haverklap om le
ningen c.q. belastingen vroegen om de oor
logskas van de stadhouders te spekken.

De oudere zus van Cornelia, Adriana Elisa
beth, trouwde met Frans Frederik Eckhardt die
samen met zijn broer, de uitvinder Antoine Ge
orge Eckhardt, behangselfabrieken in
Amsterdam en in Middlesex, UK bezat. Antoine
raakte onder meer internationaal bekend dank
zij het verbeteren van de mechanica voor mo
lens die werden ingezet voor de drooglegging
van waterrijke gebieden. Hij heeft daardoor mo
gelijk contact gehad met de gebroeders Rutgers
van Rozenburg die investeerden in het inpolde
ren van Noord- en Zuid-Holland.

De Hooge Vuursche 1 -  Louis Rutgers van
Rozenburg

Generaties lang hadden de Rutgersen een be
staan gehad als reders en fabriqueurs in de

stoffenhandel (vooral fluweel). Louis1 grootva
der David (1682-1757) is door die handel als een
van de rijkste kooplieden van de Gouden Eeuw
bekend geraakt. Het is aannemelijk dat Louis op
die manier wist van het bestaan van Pieter van
der Vliet. De vader van Pieters schoonzuster
Henriëtte, Peter von der Leyen, nam immers ru
we zijde af van Louis' oom Adriaan in Utrecht
voor zijn naaizijde- en lintenfabriek in Krefeld.
Een andere connectie ligt in de familie van zijn
echtgenote, de rijksgravin Anna Margaretha van
Heemskerck. Haar oudtante Cornelia Hillegonda
(1726-1782) was namelijk gehuwd met dr. Abra
ham Westerhoff, hofarts en oom van Pieters
vrouw. Maar de Rutgersen hadden ook een lijn
tje met Baarn en Hooge Vuursche via een zakelijk
contact. Ze waren als aandeelhouder betrokken
bij het Fonds Willem Gideon Deutz. Deze klein
zoon van Geertruid Bicker richtte het fonds op
in 1753 ter kapitaalverstrekking aan Nederland
se planters in Suriname in ruil voor de op
brengst (koffie, suiker, brandhout) die de aan
deelhouders weer verhandelden, ze zijn dus te-

TVE 30e jrg. 2012 203



De Hooge Vuursche II, maker onbekend (co//. HKB).
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gelijkertijd investeerders en commissionairs.
Burgemeester, bankier, kolonist en eigenaar
van het handelshuis Deutz, Willem Gideon
Deutz van Assendelft, overlijdt in 1757 en belast
zijn erven met torenhoge schulden. Zij verkopen
De Eult aan prinses Anna van Hannover, het
wordt ingelijfd bij de koninklijke domeinen van
Soestdijk. De pakhuizen van het fonds aan de
Amsterdamse Achtergracht worden ook ver
kocht, maar het fonds zelf b lijft voortbestaan.

Louis en zijn broer Leonard huwden beiden
een dochter van Jean Henry, rijksgraaf van
Heemskerck (werkzaam voor de WIC als Raad
Fiscaal in Suriname vanaf 1773) en werden daar
door de eerste Rutgersen die ook in familiever
band tussen bestuurders en hovelingen verkeer
den. Met de keuze van deze echtgenotes verlie
ten ze de traditie van hun voorvaderen die
steeds dochters van laken-, zijde- en fluweelhan-
delaren hadden gehuwd.

Bij de overname van het landgoed eind 1798
blijkt het echtpaar Van der Vliet flink wat kapi
taal gespendeerd te hebben: het domein omvat
nu vijvers, beken en kommen met helder water,
er is een tempel geplaatst, er staat een nieuwe
koepel en een vinkenhuis bij een vinkenbaan,

verder twee daggelderswoningen onder een dak
staande aan den Rijweg bij het Hek Het is bij
calculatie groot 300 morgen, strekkende noord
west en westwaarts op to t de Coyerschans naar
de Limietscheiding ten noorden van 't Wilde
Bosch, gedeeltelijk door een afzonderlijke wal,
mitsgaders de hofsteden de Caab en Oostindiën
[...].

Een bevolkingsregister van het gerecht De
Vuursche bevat de aantekening dat Louis, echt
genote Anna Margaretha en zoon Louis Henri in
mei 1801 gebruik maakten van hun buiten dat
eruit moet hebben gezien zoals Van der Wall
het in 1787 schilderde. Het register van de belas
tingheffing op deuren en vensters uitkomende
op straten, onoverdekte plaatsen en tuinen in
najaar 1810 meldt dat het verblijf er welgeteld 21
heeft, zelfs onderin het huis, geschikt voor kel
der, mangelkamer en andere offices. Louis voert
daarmee de lijst aan, gevolgd door de heer
Overeem met 17 stuks. Het jaar daarop blijkt er
het hele jaar door een tuinman te wonen met
zijn vrouw en drie dochters, die hun dagen goed
konden vullen met het bijhouden van de boom
gaarden, de tuinen, de volières en de
'plantagiën'.
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Vanaf 1806 zijn de Vuursche grondbezitters
Eemgelden verschuldigd aan de Provinciale
Staten van Utrecht. Het is gebaseerd op de
aanslag van verponding over onbebouwde
eigendommen en Rutgers staat to t 1832 op de
lijst. Voor hem in de plaats komt daarna jhr. mr.
Joan Huijdecoper van Maarsseveen (1769-1836,
kleinzoon van Willem van der Muelen jr.), die
daarmee eigenaar is van vrijwel alle grond
tussen Baarn, Hilversum en Eemnes. Op de
kadasterkaart van 1832 lijkt het grote landhuis
De Hooge Vuursche I verdwenen, maar het
perceel A36 omvat in opvolgende jaren nog
steeds een huis met plaats en schuur.

In 1829 verschijnt jhr. Willem van Loon, eige
naar van de buitenplaats Schoep en Burgh, in
’s-Graveland op de Eemgeldenlijst, wat doet ver
moeden dat Louis toch al percelen heeft ver
kocht voorafgaand aan de verkoop aan Huy-
decoper. Van Loon bezit namelijk op de kadas
terkaart van 1832 onder meer de kavels van De
Hooge Vuursche II en eerder was hij een van de
geldverstrekkers voor de bestrating van de Hil-
versumsestraatweg die vanaf 1826 als tolweg
diende.

De Hooge Vuursche II -  Louis Henri Rutgers
van Rozenburg

Het bouwjaar van dit tweede landhuis is nog
niet gevonden, op de kadasterkaart van 1832
wordt geen huis aangegeven. Het diagonaal ge
plaatste pand lag prominent vlak aan de weg.
De Uitzetting van Eemgelden vermeldt de aan
wezigheid van de familie Rutgers in 1844, helaas
ontbreken de lijsten van 1837 to t 1844. Joan
Huijdecoper is in 1836 overleden en zijn wedu
we jkvr. Johanna Louisa Tets wordt vervolgens
aangeslagen voor bezittingen aan de noordzijde
van de Hilversumsestraatweg. Tot 1829 heeft
vader Louis raam- en deurbelasting betaald, jhr.
Willem van Loon komt in datzelfde register voor
van 1829 to t 1839. Van Loon ontbreekt op de
lijst van 1844, maar het kadaster bevestigt dat
hij in 1838 het zuidelijke domein met De Hooge
Vuursche II heeft verkocht aan assuradeur mr.

Tegeltableau De Hooge Vuursche II, gemaakt door Frè-
res Boch, ca. 1860-1880 (coll. J. Dijkstra).
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Louis Henri Rutgers van Rozenburg. Diens echt
genote Louise Charlotte is een dochter van Da
niel Charlesz Changuion9 die een negotiatie in
1768 heeft opgericht voor plantages in de West.

Bij de volkstelling van 1849 blijkt het landhuis
tijdelijk bewoond te worden door het echtpaar
Rutgers en hun kinderen Louis Daniel en Sara
Maria Louise. Ze hebben gezelschap van een
neef van Louise, koopman Jean Antoine Simon
Thomas en diens zusters Jeanne Louise en Pauli
ne. Voor het huishouden zijn er drie dienstbo
den vanuit Amsterdam meegekomen.

De Hooge Vuursche II -  Louis Daniel Rut
gers van Rozenburg

De tweede zoon van Louis Henri is assuradeur in
het familiebedrijf en neemt eind negentiende
eeuw zitting in de gemeenteraad van Baarn to t
1899. Er worden regelmatig voorgangers van de
doopsgezinde en gereformeerde kerk op zijn
buiten ontvangen en hij staat vermoedelijk af-
gebeeld op een tegeltableau dat begin 2011
werd geveild in Washington, USA10.

Louis Daniel zorgt er uiteindelijk voor dat het
landgoed, zoals zijn grootvader Louis het in
1795 bemachtigde, weer in originele staat ver
keert: de percelen aan de noordzijde van de Hil
versumsestraatweg worden in 1869 aan hem
verkocht door Simeon Petrus baron van Heem
stra, weduwnaar van Sophie Fabricius van Ley-
enburg (1822-1848). Na het overlijden van doua-
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Johannes A.L. van den Bosch, luitenant ter zee 2de
klasse, 1888 (coll. NIMH).

rière Tets in 1864 vallen het noordelijke gebied
van De Hooge Vuursche en het kasteel Groene-
veld toe aan de nabestaanden van Sophie, zij
was immers een kleindochter van Huydecoper.

De Hooge Vuursche II -  Louise Charlotte
Rutgers van Rozenburg

Vanaf 1869 behoort het landhuis toe aan de eni
ge dochter van Louis Daniel Rutgers, Louise
Charlotte. Zij huwt in augustus 1896 te Baarn op
42-jarige leeftijd met de 34-jarige Johannes Adri-
anus Leonardus van den Bosch, volgens diverse
websites een koopvaardij-officier.

Jan van den Bosch wordt in 1861 geboren te
Den Haag, als jongste van vier kinderen. Broer
Benjamin en zusje Madelaine zullen jong ster
ven, oudste zuster Johanna Catharina wordt in
1918 bijgezet in het graf van Rutgers van Rozen
burg in Lage Vuursche. Vader Johannes Adri-

anus (1813-1870) was actief in het leger, adju
dant van de prins van Oranje en van koning Wil
lem III. Hij werd in 1866 benoemd to t minister
van Oorlog. Jans grootvader Benjamin van den
Bosch (1790-1864) diende ook in het leger en
heeft vanaf oktober 1818 dispensatie gekregen
om de eerste koloniën van de Maatschappij van
Weldadigheid in Drenthe en in Wortel (België)
te leiden. Die Maatschappij was gesticht door
een broer van Benjamin, Johannes van den
Bosch (1780-1844).

Deze avontuurlijke Johannes was een ver
trouweling van stadhouder Willem III en hij had
fortuin gemaakt in de Oost als eigenaar van de
Pondok Gedeh-landen op Java. Later werd hij
to t minister der Koloniën benoemd en als dank
voor bewezen diensten door koning Willem I in
de adelstand verheven, eerst to t baron en later
to t graaf, met overerving van de titel door de
eerstgeboren zoon. Directe afstammelingen
van graaf Johannes mochten zich tooien met de
titel van jonkheer of jonkvrouw. Die adellijke ti
tel liep de latere eigenaar van het Vuursche
landgoed dus mis, maar we mogen ervan uit
gaan dat hij zich dankzij zijn ooms en neven wel
degelijk ophield in voorname en invloedrijke
kringen.

Mijn onderzoek kon een misverstand weer
leggen: Jan was geen koopvaardij-ofTïcier. Zoals
het een jonge heer van stand in die tijd be
taamt, kiest hij voor een carrière in het leger en
in 1875 meldt hij zich aan bij de Adelborstenop
leiding in Willemsoord bij Den Helder. Jan pro
moveert to t luitenant-ter-zee 1e klasse in gesta
ge stappen en in april 1896 ontvangt hij daar
voor de insignes, na zijn dienstjaren onder meer
doorgebracht te hebben met het bevechten van
opstandelingen op Atjeh (Sumatra). In juli 1900
verlaat hij de actieve dienst met een ereteken
voor het verrichten van bijzondere krijgsverrich
tingen op zak.

Een Hagenaar op de Hooge Vuursche

Op 31 juli 1903 wordt Jan toegelaten to t de ge
meenteraad van Baarn en spoedig neemt hij zit-
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ting in diverse commissies: de commissie van
bijstand in het beheer van de Gasfabriek, de
commissie belast met toezicht op plantsoenen
en beplanting, de commissie van bijstand voor
de financiën der gemeente en als extra lid van
de commissie publieke werken, speciaal belast
met de plannen voor het nieuwe gemeentehuis.
Verder wordt Jan to t heemraad benoemd bij
het waterschap De Drie Zielen en de Geeren tij
dens de zomer van 1906.

De maandelijkse raadsvergaderingen starten
in de ochtend, worden onderbroken voor een
ongetwijfeld genoeglijke lunch en de heren tre
den 's middags weer aan voor een voortzetting
van een paar uur. Jan is trouw aanwezig, maar
vanaf februari 1908 komt de klad erin. Zeer
waarschijnlijk heeft dat te maken met het ziek
bed van zijn echtgenote, zij overlijdt twee
maanden later en eind mei dient de weduwnaar
zijn ontslagverzoek in. Jan is dan onder andere
erfgenaam van een landgoed van circa 400 bun
der groot. Vermoedelijk om de zinnen te verzet
ten na een zware periode boekt hij in mei 1908
een overtocht per stoomboot naar Amerika.
Wat hij daar precies gaat doen, is onduidelijk,
maar hij wordt vergezeld door vriend Frits Bau-
duin, vice-admiraal en chef van het Militaire Huis
van koningin Wilhelmina. Ze kennen elkaar van
de adelborstenopleiding.

Een nieuw landhuis

Twee jaar later hertrouwt de 48-jarige Jan in
Baarn met de 18-jarige Ernestine Louise van Flar
denbroek van Lockhorst. Waarschijnlijk heeft hij
haar in de familiekring van de Rutgersen leren
kennen: een tante van zijn eerste vrouw, Catha-
rina Elizabeth Schouwenburg, is namelijk ge
trouwd met Louis Rutgers van Rozenburg, neef
van Louis Daniel en eigenaar van het buiten De
Paltz bij Soesterberg (met een eigen treinsta-
tionnetje). Een zoon van Catharina en Louis,
Louis jr. (geb.1877), trouw t in 1905 met Henriët-
te Elizabeth van Flardenbroek, een nicht van
Jans tweede echtgenote. Daarnaast kwamen
Jan Willem Hendrik, broer van Louis jr., en Van

den Bosch elkaar vanaf 1907 in de gemeente
raad van Baarn en ook in het bestuur van de
Noord en Zuid Hollandsche Reddingsmaat-
schappij te Amsterdam tegen.

Om dit tweede huwelijk een eigen basis te ge
ven laat hij aan de overkant van de weg een mo
dern en imposant landhuis bouwen, het
‘kasteel’ dat er nog steeds staat. Met een vriend
in koninklijke kringen en als buurman van paleis
Soestdijk is Van den Bosch waarschijnlijk op het
spoor van de baanbrekende architect gekomen
die het Amsterdams sanatorium Hoog-Laren had
ontworpen, in 1903 geopend door koningin-
moeder Emma en koningin Wilhelmina. Vanaf
1906 liet Cuypers zich inspireren door zeventien
de- en achttiende-eeuwse gebouwen in Noord-
Duitsland, terwijl de heersende trend meer ge
richt was op de bouwstijl van Engelse landhui
zen. Hij had in 1909 een reis naar Nederlands-
Indië ondernomen en was daarvan zo onder de
indruk dat hij een tweede bureau oprichtte in
Batavia, onder de naam Cuypers-Hulswit. Zo
hadden architect en opdrachtgever een verblijf
in de Oost gemeen.

Van den Bosch laat zijn liefde voor de scheep
vaart verwerken in enkele architectonische de
tails. Op de westgevel komt een steen met een
zeilschip, op de oostgevel een stoomschip en de
windvaan bovenop de toren heeft de vorm van
een galjoen. Zodra het nieuwe landhuis bewoon
baar is, gaat in 1912 de sloophamer tegen het ou
de pand aan de overkant. Uit het tijdschrift Het
Huis, Oud en Nieuw, dat Cuypers zelf uitbrengt ge
durende de periode 1910-1913, kunnen we opma
ken hoe de oorspronkelijke indeling van het land
huis is geweest. De oostelijke vleugel was het do
mein voor mevrouw met een riant uitzicht over
de vijverpartij aan de noordoostzijde van het
pand. Ze had de beschikking over een boudoir an
nex serre in Louis XlV-stijl en een salon met serre.
De westelijke vleugel was bestemd voor de heer
des huizes met een herenkamer annex biljartka
mer aan de zuidzijde. Via een antichambre kwam
men in het kantoor aan de noordzijde met rechts
ernaast een wachtkamertje. Vanuit zijn kantoor
kon hij naar boven de toren in om het fraaie uit
zicht over zijn landgoed en de Zuiderzee te aan-
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schouwen. De totale bouwkosten bedroegen
ƒ 1.200.000, waarvan ƒ 150.000 werd besteed aan
marmer.

Het gezinsleven op De Hooge Vuursche III

Het echtpaar Van den Bosch wordt in augustus
1911 verblijd met de geboorte van dochter Ernes
tine Louise en in november 1912 met dochter
Jeanne Frédérique. Mevrouw Van den Bosch is
echter ook een kind van haar tijd en wordt lid van
de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Ze neemt
zitting in de Baarnse afdeling van een commissie
ter propaganda van Het Nederlandsche Lied, wat
resulteert in een uitvoering in de Pekingtuin op
18 juli 1914. Daarnaast zit ze regelmatig op de bok
van haar jachtrijtuig, een phaeton. In het voorjaar
van 1912 gaat het echter mis en haalt ze de
Amersfoortse Courant. Tijdens een uitje van het
gezin met mevrouw op de bok slaan de paarden
op hol en komt het rijtuig in botsing met een tele
foon- en een lantaarnpaal. Een van de twee paar
den moet afgemaakt worden, maar het gezin
Van den Bosch komt met de schrik vrij.

Het echtpaar blijkt verder op vriendelijke voet
te staan met de koninklijke familie. Het Utrechts
Nieuwsblad verhaalt op 16-9-1912 van een rijtoer
van ‘Hare Majesteit de Koningin met de Konin-
gin-Moeder’, terwijl prins-gemaal Hendrik met
de intendant van Soestdijk in de automobiel
stapt voor een bezoekje aan J.A.L. van den
Bosch op De Hooge Vuursche.

Maar Ernestine van den Bosch heeft op een
gegeven moment genoeg van het huwelijksle
ven, zij verlaat haar echtgenoot en haar doch
ters, die haar nooit meer zullen zien. De echt
scheiding wordt in november 1915 uitgespro
ken. Het bevolkingsregister van Baarn heeft een
aantekening op de gezinskaart dat mevrouw
vertrekt naar Arnhem.

An American Dream

De Eerste Wereldoorlog mag dan wel zijn losge
barsten in Oost-Europa, maar Jan van den Bosch

Zilveren troffel voor de eerste steenlegging van De
Hooge Vuursche III, ca.1910-1911 (coll. J. Dijkstra).
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maakt in augustus 1914 rustig een bootreis naar
Amerika. Op de passagierslijst geeft hij aan naar
het Beach Hotel in Chicago te gaan. Wie weet
wordt in dat superchique hotel aan Lake Michigan
de basis van zijn American Dream gelegd, want in
1915 zit hij wederom op de boot naar New York en
als contact geeft hij de firma Boissevain & Compa
ny in New York City op. Daarmee stuiten we op
een bekende uit het Baarnse. Athenase Adolphe
Henri Boissevain is namelijk verbonden aan de
Baarnsche Bouwterrein Maatschappij, mede
verantwoordelijk voor het opkopen van kavels
van prins Hendrik en voor de ontwikkeling van
Baarn als villadorp. Hij is ook de vooruitstrevende
bankier die als eerste Amerikaanse effecten intro
duceert op de Amsterdamse beurs.

Vanaf 1919 zien we Jan regelmatig naar New
York reizen. In het najaar van 1920 neemt Jan
zijn dochters en de Engelse gouvernante Ellen F.
Smith mee naar de States, wellicht om de meis
jes voor te stellen aan zijn aanstaande derde
echtgenote Frances Gridley Kennedy, enig kind
van William Rufus Kennedy en Frances Olive Ro
binson. Vader Kennedy is een advocaat, gespe
cialiseerd in patentrecht in New York.

Het gezin Van den Bosch verhuist in 1920 naar
Californië. Drie maanden later, in januari 1921,
koopt Jan een kavel van circa 2200 m2 aan Po
plar Avenue in San Mateo voor de bouw van
een huis. Ook koopt hij 264 ha land in Merced
County. Het wordt hem verkocht door Planada
Fruit Farms, wat de aard van de bezittingen ver
raadt. Met deze aanschaf van grond is de Ameri-
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Afb. 10: De Hooge Vuursche III als hotel, jaren 1970 (coil.
HKB).
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kaanse droom van Jan een realiteit geworden,
het huwelijk met Frances in november 1921
zorgt voor een stevige verankering in de Ameri
kaanse samenleving en het gezin vestigt zich in
New York City. Zijn dochters vertrekken in 1924
naar een meisjesinternaat in Bethesda, Mary
land, en vervolgens in 1927 naar een finishing
school in Ascot, Engeland.

Heen en weer

Elk jaar komt Van den Bosch voor een bepaalde
periode terug naar Nederland. Door de Wall
Street Crash van 1929 en de langdurige wereld
wijde economische gevolgen daarvan zal hij re
gelmatig een deel van de Merced-bezittingen
verkopen, totdat deze in 1939 geheel zijn ver
kocht. Langzamerhand wordt duidelijk dat het
Vuursche ‘kasteel’ aan aantrekkingskracht heeft
ingeboet voor de inmiddels bejaarde Jan. Echt
genote Frances en dochter Jeanne hebben een
druk sociaal leven in New York en Florida, waar
hij op gezette tijden aan meedoet.

Tussen 1934 en 1937 dient Jan vanuit Amerika
een aantal malen een plan in bij de gemeente
Baarn om van het landgoed een villapark te ma
ken, maar de gemeente keurt het plan af. Gede
puteerde Staten in Utrecht hebben eerder een
uitbreidingsplan voor Hilversum afgekeurd we
gens het niet aansluiten op de bestaande ker
nen en de gemeente Baarn oordeelt in dezelfde
geest. Als tegemoetkoming wordt in 1937 toe
stemming verleend om aan de Hilversumse-
straatweg enkele villa's te bouwen, maar daar

wordt geen gebruik van gemaakt. In de zomer
van 1938 doet Jan afstand van 250 bunder bos
sen, Staatsbosheer wordt de nieuwe eigenaar,
een garantie dat het landschap bij het ‘kasteel’
behouden blijft.

Een nieuwe toekomst voor De Hooge Vuur
sche

Het gebouw wordt in het najaar van 1939 door
Jan verhuurd aan hotelier G. Buurke die ook de
hotels Hamdorff in Laren en Gooiland in Hilver
sum uitbaat. Alle eigendommen van Van den
Bosch worden naar Amerika verscheept. Maar
twee maanden na de officiële opening van het
aangepaste pand ontstaat er brand in kamer 14.
Het ‘kasteel’ raakt door de brand onbewoon
baar, alleen de buitengevels staan nog over
eind. Begin 1940 reist Jan terug naar Nederland,
vermoedelijk om de treurige restanten te bekij
ken en de verzekeringspapieren in orde te ma
ken. De Tweede Wereldoorlog brengt hij door in
België en in 1943 worden de ruïne en de reste
rende grond aan Hotelexploitatiemaatschappij
Gooiland verkocht. Jan overlijdt op 7 maart 1945
in Brussel en wordt bijgezet in het familiegraf
van Rutgers van Rozenburg in Lage Vuursche.
Testamentair heeft hij een aantal hectares nage
laten aan zijn dochters, maar zij willen er niet
meer wonen. Jeanne laat in de jaren 1970 nog
een villa bouwen schuin tegenover het ‘kasteel’,
maar die wordt vlot weer van de hand gedaan.

Het hotel wordt in 1944 herbouwd onder ar
chitect W.C. Hamdorff sr. en voor het gezin Van
den Bosch zal er altijd een eigen kamer beschik
baar zijn. Dochter Jeanne logeert er regelmatig
en viert er haar tweede huwelijk in 1994 met een
lunch voor de Nederlandse familieleden. In 1950
vindt er wederom een restauratie van het
‘kasteel’ plaats, nu door de architecten A.M. Bij
voet en G.H.M. Holt. In 1975 wordt het landgoed
verkocht aan de Heineken Exploitatiemaat-
schappij. Na de ontvoering van Freddy Heineken
wordt er in 1983 zelfs een kogelvrije ruimte aan
gelegd in het gebouw. Om het pand meer renda
bel te kunnen exploiteren laat Heineken het
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landhuis vanaf 1987 pachten door de Postiljonke-
ten die er de bestemming van restaurant annex
conferentieoord aan geeft. Onder leiding van de
architect M.C. Grothausen wordt het interieur
wederom aangepast.

Begin 1998 lijft de Franse hotelgigant Accor de
tien hotels van Postiljon in en neemt zo ook de
huur van het ‘kasteel’ over. Het unieke gebouw
verkrijgt tevens een hotelfunctie. Blijkbaar niet
met het gewenste succes, want eind 2005 zegt
Accor de huur aan Heineken op: vanwege de ge
ringe capaciteit (21 kamers) past De Hooge Vuur-
sche III niet meer in de bedrijfsfilosofie van de
hotelketen. Met als gevolg dat Heineken het
landgoed te koop aanbiedt. Vanaf 2006 is de ei
genaar Event Company, die enorm geïnvesteerd
heeft in de restauratie van het gebouw en het
exploiteert als een exclusieve locatie voor eve
nementen.

Delen van dit artikel zijn eerder gepubliceerd in
Baerne, jaargang 2010, nr. 1.

Met dank aan E.L. van Rees-Roëll en D. van Hou
ten, jhr. E. Rutgers van Rozenburg en J. Dijkstra,
en vrijwilligers van de historische verenigingen
van Schaarsbergen, Westward Ho! (Devonshire,
UK) en San Matteo (California, USA).

Drs. Henr/ëtte Beuk studeerde Franse Taal- en
Letterkunde; sinds 2009 is zij lid van de redactie
van Baerne, het tijdschrift van de Historische
Kring Baerne, waarvoor zij onderzoek doet en pu
bliceert over de geschiedenis van Baarn.

Noten

1. In 1688 is de familie Deutz een van de geldschie
ters voor de oorlogen van stadhouder Willem III
van Oranje. Ze hebben een vermogen kunnen op
bouwen door het monopolie op de kwikzilvermij
nen in Oostenrijk, onderdeel van het Habsburgse
rijk. De ontginning daarvan is hen verleend door
keizer van het Heilige Roomse Rijk Leopold I en ze
worden door hem in de adelstand verheven.

2. Deze baron van Nagell en Rijnenburg (1762-1831) was
een regent in de Provinciale Staten onder stadhou
der Willem V en echtgenoot van jkvr. Jacoba Sara

Justine Franchise van Lynden (1762-1840), kleindoch
ter van Constantia Isabella van der Muelen uit wiens
nalatenschap het landgoed De Hooge Vuursche uit
eindelijk werd verkocht aan Jan Straalman in 1761.

3. Een morgen is 0,85 ha.
4. De hofsteden De Zeven Linden en De Stulp worden

na het overlijden van Pieters echtgenote Cornelia
Alida Westerhoff in 1799 eigendom van haar kin
deren en haar man heeft er het vruchtgebruik van.
Hij besluit dit onroerend goed echter te verkopen
aan Louis Rutgers.

3. De tak van neef Jan van der Vliet x Bartha Johanna
Borski zal vanaf 1846 ’s zomers in Bloemendaal
e.o. vertoeven.

6. Cornells (1705-1780) en Jan van der Vliet (1717-1785)
zijn investeerders in de Hermhutter gemeenschap
die 1745 werd gestart in Zeist op in itiatief van ijzer
handelaar Cornells Schellingen Hun zuster Cornelia
van der Vliet huwde Pieter Jacobs Verbeeck, broer
van Cornelis’ vrouw Maria. Zuster Anthonia huwde
broer Jan Jacobs Verbeeck. Zuster Cecilia huwde
Cornelis van Laer. Jan van der Vliet overleed in de
Hemnhutter gemeenschap in IJsselstein, net als
zijn vrouw Jacomina Jans Hooft.

7. Zijn vader Arnoldus Hendricus Westerhoff was hof
prediker geweest van de Pruisische vorst Philippus
van Hesse en werd in 1708 rector van de Latijnsche
School te Gouda. Van zijn twee andere zoons werd
Johannes Henricus dominee en Abraham doctor in
de medicijnen. Abraham werd in 1766 beroepen
to t hofarts van de prins-erfstadhouder Willem IV,
bewoonde het buiten Tussenburg in Voorburg en
had een stadspaleisje aan het Lange Voorhout.

8. Mennonieten o f doopsgezinden leefden volgens
de principes van geweldloosheid, het weigeren
van het afleggen van de eed (aan welke autoriteit
dan ook) en de afwijzing van het bekleden van
openbare ambten. Naarmate de doopsgezinde on
dernemers succesvoller werden, slopen er steeds
meer calvinistische trekjes in hun overtuigingen en
verlieten ze ook het oorspronkelijke radicale gelijk-
heidstreven waarin alle gemeenteleden profiteer
den van het leven in gemeenschap van goederen.

9. Hij zit in de Raad van Amsterdam (22.05.1797-
15.03.1798), samen met Joan Huydecoper, Jan Lu
cas van der Vliet, Willem Hendrik Vroombergh en
Jan Hendrik Bachman.

10. De nazaten van Jeanne van den Bosch' tweede
echtgenoot, Hall Clagett (1913-2010) brachten veel
kavels naar Alex Coopers Auctioneers en hieron
der bevonden zich fraaie stukken die ooit het kas
teel hebben gesierd, onder andere een olieverf
schilderij van Eduard Alexander Hilverdink uit 1867
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Upstairs, downstairs
De ambivalente relatie tussen buitenplaatsbewoners
en hun personeel

Fred Vogelenzang

Eeuwenlang was het in de meeste huishoudens gewoon om over huishoudelijk
personeel te beschikken. Knechten, koetsiers, dienstmeisjes, de spreekwoordelijke
butler waren in vele gezinnen te vinden. Afhankelijk van de rijkdom van het gezin,
waren dat er meer of minder. Zeker op buitenplaatsen was veel personeel. Dat
personeel had een fysiek veel intiemere relatie met hun broodheren dan in onze
tijd. Onze schoonmakers, werksters en kinderoppas komen af en toe, maar wonen
niet in huis en maken niet al ons lief en leed mee. Die intieme relatie zorgde voor
problemen, zeker doordat in een standenmaatschappij zoals Nederland was tot aan
de Tweede Wereldoorlog, er altijd een sociale kloof gaapte tussen heren en
knechten. Domestic enemies, de titel van een studie naar personeel in Frankrijk is
wat dat betreft veelzeggend. In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar
dienstpersoneel op kastelen en buitenplaatsen, maar wat er is gebeurd, sluit aan bij
internationale studies, vooral zoals ze in Engeland en Frankrijk zijn uitgevoerd. Hoe
was dat op de buitenplaatsen tussen Vecht en Eem?

Buitenplaatsen en sociale geschiedenis

Het gebied tussen Vecht en Eem maakt deel uit
van de noble belt, een brede band door midden-
Nederland van Haarlem tot Arnhem. Langs die
band liggen vele kastelen en buitenplaatsen van
adellijke families en ook het patriciaat ging daar
steeds meer zijn zomerhuizen bouwen. Waren
het in de Middeleeuwen vooral de riddermatige
geslachten die hier hun kastelen bouwden, van
af het einde van de zestiende eeuw begonnen
rijk geworden Amsterdamse kooplieden met de
bouw van buitenplaatsen. Aanvankelijk waren
dat vaak nog herenkamers, ingericht in of aan
een hofstede, maar vanaf de zeventiende eeuw
verrezen er prachtige staaltjes architectuur.

Een tweede hausse van buitenplaatsen ont
stond in de negentiende eeuw. Toen waren de
rijke koopliedengeslachten inmiddels salonfahig
genoeg om als ‘oud patriciaat’ in te trouwen in
de Nederlandse adel en hadden sommige van

deze families onder het koninkrijk eigen titels
verkregen. De nieuwe rijken, vaak fortuin ge
maakt hebbend in Nederlands-lndië of in de in
dustrie, werden als concurrentie en snobs (sine
nobilitas) beschouwd. Er ontstond een status-
strijd tussen vooral adel en de nouveau riches,
die zich niet alleen gingen tooien met dubbele
namen, maar ook andere adellijke levensge
woonten gingen overnemen, zoals de aanschaf
van heerlijkheden en de bouw van buitenplaat
sen. Een voorbeeld is de rentenier Theodorus
Abels, die in 1828 het oude kasteel Bolenstein bij
Maarssen kocht en zich naar zijn heerlijkheid in
het westen van de provincie Abels van Waveren
ging noemen.

Vaak waren deze nieuwe rijken zeer vermo
gend en staken ze zelfs de adel financieel naar
de kroon. De Utrechtse bierbrouwer Paulus
Bosch was zo iemand. Hij bracht het in de Fran
se tijd to t burgemeester van zijn stad en kocht
naast de kastelen Oud- en Nieuw-Amelisweerd,
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De Gobelinzaal van Cunterstein aan de Vecht (foto M.
van Thiel, 1995).

-
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ook Drakestein bij De Vuursche. Met die laatste
naam breidde hij vervolgens zijn achternaam
uit. Koning Willem 1 verhief hem in de adel
stand, ondanks zijn wat besmeurde politieke
verleden. Hij bleef in de ogen van de ‘oude chic’
een parvenu, ook al vanwege zijn katholieke
achtergrond.

Bij status hoorde ook personeel. De adel be
schikte al vanaf de Middeleeuwen over eigen
personeel en ook de zeventiende-eeuwse bui
tenplaatsen waren zonder personeel niet te
handhaven. Veel personeel was een teken van
rijkdom en het is denkbaar dat ook op dat ter
rein er concurrentiestrijd plaatsvond. Om na te
gaan hoe men met personeel omging en hoe
het personeel zelf dat ervoer, zijn bronnen no
dig. Er zijn enkele memoires overgeleverd van
koetsiers en tuinbazen en verder komen perso
neelsleden voor in de herinneringen van adellij
ke personen en patriciërs, maar dat zijn inciden
ten, die onvoldoende basis bieden voor een
compleet beeld over de hele periode. Boven
dien zijn er grote geografische verschillen, tus
sen oude adel en jonge adel, tussen stedelingen
en plattelanders. Om dat goed te kunnen be
schrijven is breed en langdurig onderzoek nodig
naar huisarchieven, belastinggegevens en ego
documenten. Pas dan kan een samenhangend
beeld worden geschetst. Dat onderzoek is er
nog niet.

Het is bijvoorbeeld heel wel mogelijk, dat de
oude adel anders met zijn personeel omging

dan de nieuwe rijken. De edelman had mis
schien knechten in dienst uit een familie, die al
eeuwenlang aan zijn eigen geslacht waren ver
bonden en hem was de omgang met zijn sociale
inferieuren met de paplepel ingegoten. Voor
een nieuwe rijke was personeel weliswaar niet
helemaal een nieuwe ervaring, doordat lange
tijd in bijna ieder huishouden wel een dienstbo
de aanwezig was, maar het was misschien toch
wel onwennig om opeens een staf van een tien
tal mensen om zich heen te hebben. Van de op
komende burgerij is bekend, dat zij in haar rela
ties met het dienstpersoneel de hiërarchie
streng benadrukte. Een adellijke ‘mevrouw’ had
dat veel minder nodig, doordat het sociale on
derscheid glashelder was.

Niet alleen voor Nederland, ook voor de regio
Vecht en Eem ontbreekt systematisch vooron
derzoek naar de sociale relaties op de buiten
plaatsen. De beperkte literatuur heb ik aange
vuld met studies die andere delen van ons land
betreffen en ook maak ik gebruik van internatio
nale onderzoeken. In de regionale archieven lig
gen echter bevolkingsregisters en fiscale bron
nen, die indien systematisch onderzocht, tot
nieuwe inzichten kunnen leiden. Ik hoop dat
toekomstige onderzoekers die handschoen zul
len opnemen, want het is een interessant en be
langrijk onderzoeksthema.

Niet zonder personeel

Tegenwoordig is het zeldzaam om over
(inwonend) huispersoneel te beschikken, maar
in de tijd dat de vrouw des huizes zonder koel
kast, wasmachine, naaimachine, stofzuiger,
stromend water, gas, elektriciteit een huishou
den moest organiseren, was dat zonder hulp bij
na niet te doen. Tot in de twintigste eeuw be
schikten bijna alle middenstandshuishoudens
over een dienstbode, een meisje voor halve da
gen of een naaister. Grotere huishoudens had
den daarnaast ook een kindermeisje, een
knecht en als het ging om een herenhuis of bui
tenplaats, kwam daar een tuinbaas of een koet
sier bij.
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Personeel van kasteel Renswoude, spelevarend op de slotgracht, met o.a. rechts koetsier Willem van Buren, circa
1906 (co//. Historische Vereniging Oud-Renswoude).
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In Zeist is een paar jaar geleden op basis van het
bevolkingsregister een onderzoek naar de perso-
neelssamenstelling op buitenplaatsen uitge
voerd. In de negentiende eeuw bleken daar de
meeste buitenplaatseigenaren over minstens
drie personeelsleden te beschikken: een tuin
baas, een dienstbode en een huisknecht die ook
als palfrenier dienst deed.

Dat past ook in het beeld dat Marie van Zeg
gelen in haar op historische bronnen gebaseer
de roman De Plaetse aan de Veght schetst, een
verhaal dat rond 1700 speelt, ’s Winters woonde
de familie toen meestal in de stad en bleef op
de buitenplaats alleen een huisbewaarder ach
ter. In haar roman echter verblijft de eigenaar
een winter lang wel op zijn Vechtbuiten en fun
geert de koetsier, onmisbaar in een tijd dat
paard en wagen het belangrijkste vervoermid
del was, eveneens als huisknecht. Ook een oude
baker is meegekomen om haar oude meester
en zijn ziekelijke vrouw te verzorgen. Eveneens
zijn een kok, een knechtje en enkele dienstbo
den uit Amsterdam overgekomen.

Een onderzoek naar het personeel in de afge
lopen drie eeuwen op kasteel Renswoude, de
zetel van het adellijk geslacht Taets van Ame-
rongen, laat zien dat daar meer mensen in
dienst waren. Dit was dan ook een oude adellij

ke familie, die haar roots to t in de dertiende
eeuw kon terugvolgen. Naast de tuinbaas was
er tuinpersoneel, een huisknecht, een koetsier,
jachtopzieners, dienstmeisjes en kameniersters.
Veel van dat personeel bleef slechts kort en dat
gegeven wordt door de internationale literatuur
ondersteund. Voor vrouwen gold dat het om
ongetrouwde jonge meisjes ging, die door hard
sparen probeerden hun bruidschat bijeen te
werken om daarna een huwelijk te sluiten. Als
ze dan vertrokken, lokte dat soms ijzig com
mentaar uit van hun ‘mevrouw’. De gemiddelde
diensttijd is negen jaar, dat blijkt uit de litera
tuur in Frankrijk, maar daar zijn grote verschillen
in verborgen. Een aantal personeelsleden bleef
levenslang in dienst bij dezelfde familie, vooral
het hogere personeel als de tuinbaas, de butler,
de huishoudster en de kok, terwijl de dienst
meisjes en knechten al binnen enkele jaren van
stek veranderden.

Dat blijkt ook in Renswoude. Van alle dienst
personeel in de periode vanaf de zeventiende
eeuw waren slechts zestien personen langer
dan tien jaar in dienst. Met name de huisknech
ten hadden een persoonlijke band met de Taet-
sen. Ook sommige kameniersters bouwden een
bijna vriendschappelijke band op met de baro
nes. Zo’n lange relatie tussen adellijke familie en
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personeel was zeldzaam. Montijn haalt welis
waar een voorbeeld aan waaruit blijkt dat een
familie al meer dan 300 jaar in dienst is van het
zelfde geslacht, maar dat voorbeeld blijkt bij na
dere bestudering uit een roman afkomstig. Ook
het onderzoek in Zeist laat zien dat veel perso
neel zo’n lange periode niet volmaakt.

Een uitzondering zijn de tuinbazen. Dat hangt
waarschijnlijk samen met hun werk, dat een lan
ge adem vereist en bijzondere talenten. Daarom
ook waren tuinbazen vaak gehuwd en was
soms ook de vrouw in dienst van het ‘grote
huis’. Buitenplaatseigenaren bouwden regelma
tig een hechte band op met hun tuinbaas. Dat
blijkt bijvoorbeeld op de hofstede Slotzicht in
Vreeland. Daar woonde Henriette Maria, jong
ste dochter van de Amsterdamse zakenman
Dirk Jan Voomberg. Begin negentiende eeuw
verkreeg zij de hofstede en breidde deze door
flinke grondaankopen uit. Haar vader was er be
gonnen met de aanleg van een landschapspark
en zij zette dat werk voort, met tuinbaas Hen
drik van Stroe. Die was minstens drie decennia
op Slotzicht actief en leidde ook een aantal tuin
knechten op, die op buitenplaatsen in de omge
ving een baan vonden.

Henriette bleek erg op haar tuinbaas gesteld
te zijn geraakt. In haar testament verwoordde
ze dat als volgt: Aan mijne getrouwe Tuinbaas
Hendrik van Stroe en zijn Huisvrouw te zomen de
som van 500 gulden..eens [ . . . ]  en daar en boven
[ . . . ]  een jaarlijksche uitkering van 800 gulden.'
Dat was veel geld, aangezien een normaal jaar
salaris voor een knecht op een buitenplaats
f  200 bedroeg. Niet alleen de tuinbaas werd be
dacht, ook de oude naaister en de huishoudster
kregen een toelage, terwijl de dienstboden f  100
kregen voor ieder jaar dat ze in dienst waren ge
weest.

Dat laatste, zo’n uitkering per dienstjaar,
kwam vaker voor en was misschien een metho
de om het personeel langer vast te houden. Ook
de advocaat Andreas Anthonius Reaal, eigenaar
van het nabijgelegen Welgelegen, liet flinke be
dragen na aan zijn tuinbaas, maar daar was het
de huishoudster die met maar liefst ƒ 1000 werd
bedacht. Ook daar kregen verschillende knech

ten en werkmeiden een toelage die afhing van
het aantal jaren dat ze in dienst waren geweest.

Warme banden?

Personeel was voor een adellijke familie niet al
leen noodzakelijk om een groot huis met bijbeho
rend park te runnen, het was ook een statussym
bool. Het hebben van veel personeel straalde po
sitief af op de familie. Representatie is een sleu
telwoord in de adellijke leefwijze en zuinigheid
werkt daarin averechts. Die representatie kwam
ook to t uiting in de kleding: mannelijk dienstper
soneel werd soms van een livrei voorzien, waarin
het wapen of de kleuren van de familie terug
kwamen. In 1795 werd onder invloed van de Ba
taafse revolutie het livrei dragen verboden, maar
al binnen enkele jaren was deze luxe werkkleding
weer bon ton en dat is to t aan het einde van de
negentiende eeuw zo gebleven. De dienstmeisjes
droegen geen livrei, maar werden wel in unifor
me werkkleding gestoken. Mannelijk personeel
bood sowieso meer status, doordat over hen
meer belasting moest worden betaald.

Een moment waarop die relatie tussen heer
en knechten voor de wereld zichtbaar wordt, is
bij een begrafenis. Dan dragen de tuinlieden of
de huisknechten de kist, zoals voorbeelden uit
de negentiende eeuw laten zien. Het is echter
vooral de vrouw des huizes die als een liefderij
ke keizerin het huishouden en het personeel be
stierd. Dat wordt wel geweten aan het feit, dat
de man vooral naar buiten treedt en de vrouw
haar rol binnenshuis dient te spelen. Zo herin
nert jonkheer Van Lennep zich zijn grootmama,
die niet alleen over het personeel als een goe
dertieren despoot regeerde, maar ook voor de
lokale ambachtslieden en middenstanders een
belangrijke rol speelde. Als haar oude tuinbaas
ziek blijkt te liggen, komt ze speciaal uit Amster
dam over om afscheid te nemen en als hij over
lijdt, laat ze in de couranten een overlijdensad
vertentie plaatsen.

Hoever hun dagelijkse bemoeienis gaat, blijkt
uit de bijnaam die de negentiende-eeuwse jonk
vrouw Van Loon, eigenaresse van Schoep en
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Een vierspan met koetsier en twee palfreniers, gefotografeerd bij het koninklijk domein Soestdijk, 1892.

Burgh door de bevolking krijgt aangemeten: ‘de
boerin met de gouden theepot’.2 Het belang
van die rol als manager van een buitenplaats
blijkt uit nog een voorbeeld: diezelfde groot
moeder van Van Lennep beklaagt haar vriendin,
als ze hoort dat deze heeft besloten geen vast
adres meer aan te houden maar veel te gaan rei
zen. Nu zul je zelfs geen booien [dienstboden]
meer hebben om voor te leven.3 Haar gevoel ten
dienst te staan van haar personeel bleek nog
sterker: af en toe ging ze een rijtoertje maken
om de koetsier aan werk te helpen, ook al was
er geen enkele aanleiding om de deur uit te
gaan. Of dat door de koetsier zelf ook zo ge
waardeerd werd, is een open vraag, aangezien
deze Wallenburg bijna van de bok viel van ou
derdom.

Vooral via testamenten is de waardering van
de werkgever te merken. In 1816 liet de niet
lang daarvoor door koning Willem I in de adel
stand verheven Anne Willem Straalman (1758-
1824) een testament opmaken. Hij was de zoon
van een zeer Oranjegezinde burgemeester van
Amsterdam, die tegen alle politieke stormen in
zijn aanhankelijkheid aan het stadhouderlijk huis
had laten blijken en zijn in de handel verdiende

geld onder meer had belegd door de aankoop
van de ’s Cravenlandse buitenplaats Trompen
burg. Daar groeide zijn zoon Anne Willem op.
Die bekleedde een aantal jaren de functie van
drost in Culemborg en werd in het nieuwe ko
ninkrijk lid van de Hollandse Provinciale Staten.
Van zijn vader nam hij de buitenplaats over. De
familie was dus al enkele generaties opgeno
men in de hoogste echelons van de samenle
ving. Op de buitenplaats waren, zo blijkt uit het
bevolkingsregister, niet alleen een huishoudster
en een stalknecht actief, maar ook een aantal
dienstboden en ook zal er een tuinbaas gewerkt
hebben. De relatie met sommige personeelsle
den was erg hecht en dat blijkt onder meer uit
het testament van Anne Willem. Dat bevatte
een passage, waarin hij aan de weduwe W. Dij
kers, geboren Janssen, die veele Jaaren langhae-
re diensten & zorgen in veele omstandigheedens
getoont heeft, maar liefst f1000 per jaar naliet.4
Dat was echter niet het enige: ook schonk hij
haar een tapijt uit Smyrna, karpetten, gordijnen,
ledikant met toebehoren, een secretaire en nog
een aantal meubelstukken, bestek, kandelaars
en vaatwerk, een Frans theeservies, bedden
goed en glaswerk.
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Het kwam vaker voor dat de relatie tussen
edellieden en patriciërs en hun personeel erg
hecht was. Vaak voedden vooral de
huishoudster, het kindermeisje en de
dienstboden de kinderen op, de ouders
bemoeiden zich veel minder intensief met hun
kroost. Dat herinnerde zich ook de
Amsterdamse jonkheer F.J.E. van Lennep, die
vaak logeerde bij zijn familieleden op de
buitenplaatsen in het Gooi. De tuinman en de
koetsier waren speelkameraden voor de
kinderen. Op een groot huis viel altijd wat te
repareren en door met de timmerman op te
trekken, konden ze ook ontsnappen aan de
gouvernante. Die moest tactvol met de situatie
omgaan, omdat ze geen orders kon geven aan
het personeel. Vaak waren die gouvernantes
van buitenlandse afkomst, Zwitserse of Engelse
meisjes uit de betere kringen, die de kinderen
lesgaven en opvoeden. Het was altijd
spannender om met de koetsier een ritje te
maken of de paarden te verzorgen dan lessen te
volgen van de gouvernante of de
huisonderwijzer. Een buitenlandse gouvernante
was bon ton, wat ook fraude in de hand werkte.
Zo ontdekte een adellijke dame dat haar Franse
kindermeisje oer-Hollandse wortels had, toen ze
geschrokken door een onhandige beweging van
haar pupil, in onvervalst Nederlands uitriep: God
beware me, kind, sla niet over de theeketel!5

Jonkheer Frederik Hartsen beschreef in zijn
memoires dat de kindermeid zijn eerste liefde
was, terwijl jonkheer Marinus van der Goes van
Naters meer van zijn kindermeid hield dan van
zijn moeder. Niet iedereen was gelukkig met zo’n
opvoeding. Hessel Vegilin van Claerbergen klaag
de in 1747 over het feit, dat de opvoeding van kin
deren aan knechten werd overgelaten. Zijn vader
ervoer hij als afstandelijk en kil, terwijl zijn moe
der al jong overleden was. Heel anders was dat
op kasteel Twickel te Delden. Jonkheer George
van Heeckeren beschrijft juist een zeer hechte
band met zijn vader, terwijl hij ook heel goede
herinneringen heeft aan het dienstpersoneel.

Het is echter opvallend dat naarmate deze
buitenplaatsbewoners hun latere leven beschrij
ven, die hechte band met het personeel plaats

maakt voor een meer zakelijke relatie. De emoti
onele binding uit hun kindertijd lijkt te zijn ver
broken en de sociale kloof die in de standen
maatschappij zo’n kenmerkende rol speelde,
gaapt diep. In de woorden van een barones: al
leen iemand die is opgegroeid in een huis waar
het vanzelfsprekend is dat er mensen zijn die on
der hetzelfde dak slapen, mensen die je uit je bed
halen, helpen met eten, grapjes met je maken, die
alles van je kunnen weten en van wie je houdt, en
die toch nooit als gelijken worden beschouwd...
kent het standsbesef-van-nature.6

Misschien dat de afstand ingegeven door
standsbesef sterker wordt, naarmate de kin
deren opgroeien en onderscheid gaan maken.
Het kan ook te maken hebben met de onderge
schikte rol die emoties spelen in het leven van
de adel. Volgens Montijn hoort het bij de adellij
ke mentaliteit emoties te onderdrukken en al
helemaal niet te tonen. De distantie tussen ou
ders en kinderen is groot en de warme (familie)
banden passen meer in het burgerlijke wereld
beeld dan in dat van de adel.7 Helaas wordt dit
wezenlijke thema door haar nauwelijks met
bronnen onderbouwd. Gold het alleen de adel
of ook het patriciaat? Bij gebrek aan systema
tisch onderzoek onder een groot aantal families
is onduidelijk welke situatie nu de uitzondering
is. Het kan heel goed aan particuliere omstan
digheden liggen. En we hebben uit de testa
menten al gezien, dat er ook op latere leeftijd
heel warme relaties tussen de heren en het per
soneel werden onderhouden. Wat het perso
neel van zijn bazen vond, is in Nederland al veel
minder overgeleverd. Voor de Vechtstreek en
het Gooi heb ik geen memoires kunnen ontdek
ken van dienstmeiden of huispersoneel. Herin
neringen van koetsier Dijkerman en sommige
tuinbazen laten zien, dat ook daar de relaties
sterk wisselend konden zijn.

Moeizame relaties?

In de relatie met het personeel was vertrouwen
het sleutelwoord. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
relatie van Gerard Schaep, de zeer zuinige be-
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woner van Schaep en Burgh uit het midden van
de zeventiende eeuw. Het was bekend dat hij
een rijk man was, maar alleen zijn livreiknecht
Basuyen, die hij een baantje als secretaris op ’s
Graveland had bezorgd, vertrouwde hij genoeg
om te vertellen waar in huis hij dat kapitaal had
verstopt. Personeel had vaker echter de naam
onbetrouwbaar en slechts op geld belust te zijn.
Die klachten komen uiteraard van de zijde van
de werkgever. Ook het personeel had echter re
gelmatig te maken met onbetrouwbare werkge
vers. Zo kwam het nogal eens voor, dat de heer
zijn personeel ontsloeg, vlak voordat de over
eengekomen dienstperiode verstreek. De
knecht of meid had dan geen recht op uitbeta
ling van het loon. Ook was er geen enkele be
scherming tegen loonsverlaging. Er was altijd
wel een aanleiding te vinden voor zo’n ontslag.
Uit angst om zonder geld op straat gezet te
worden, wilden sommige knechten dan ook een
kleine voorraad kostbaarheden ‘lenen’, die
eventueel in geld konden worden omgezet. Dat
verbeterde de relatie tussen upstairs en down
stairs al helemaal niet, maar is wel begrijpelijk.

Personeel van een buitenplaatseneigenaar is
in te delen in verschillende kringen, met ver
schillende sociale afstanden. De huisknecht, de
butler, de kok en zoals we zagen de tuinbaas
kwamen direct in aanraking met de heer of
vrouw des huizes. Het zijn dan ook deze men
sen, die we vaak tegenkomen in de testamen
ten met behoorlijke bedragen achter hun naam.
Soms komt het zelfs to t intieme relaties. Corne
lls Jan van Nellesteyn, eigenaar van de buiten
plaats Broekhuizen in Leersum op de Heuvelrug,
trouwt met de lokale boerendochter Sophie van
Schuylenburg, van wie het niet ondenkbaar is
dat ze een dienstje op het kasteel had. Van Len-
nep weet te vertellen dat zijn grootmoeder een
huisknecht had, Jan Rozendaal, die opvallend
veel leek op bepaalde portretten in de Ahnenga-
lerie die op het huis hing. Deze Jan bleek een
buitenechtelijk kind van opa, die rond 1800 ge
boren moet zijn. Vaker verzorgden de heren
hun onechte kinderen netjes. De moeder van de
beroemde dichter Cerrit Achterberg werd als
jong meisje bezwangerd tijdens een adellijk bal

op de Biltse buitenplaats Jagtlust. De adellijke
familie Van Lynden van Sandenburg zorgde er
toen voor, dat zij een goed huwelijk deed met
een Langbroeker boer.

Niet altijd is duidelijk wat de relatie tussen
dienstmeiden en heer des huizes was, maar
werd er toch goed gezorgd voor het huisperso
neel. Zo schonk David Mendes da Silva, eigenaar
van de Maarssense buitenplaats Harteveld, veel
bezittingen aan zijn dienstmeid Anna Barbie, die
dan ook behoorlijk vermogend bleek toen ze
overleed.

Wat verder weg staat het lagere keuken- en
dienstpersoneel en de tuinknechten, die hun pa
troon nauwelijks persoonlijk kenden. Door die
afstand was het lastiger om een goede relatie
op te bouwen. Een minzaam knikje, glimlachje
of een bedankje was het enige contact dat er
was. Het personeel had goed te eten, werd niet
al te slecht betaald en had een geschikt dak bo
ven het hoofd. Het enige wat soms schuurde,
was het overduidelijke standsverschil en het ge
voel van inferioriteit.8 Juist dat gevoel maakte
het werk in dienst impopulair. Altijd diende men
klaar te staan en bijvoorbeeld ambachtslieden
en werklieden keken neer op huispersoneel. On
derzoek toont aan, dat vaak pas in uiterste
nood een baan als dienstmeid of knecht werd
geaccepteerd.

Die ambivalentie uit zich ook in de discussie
over de houding van dienstpersoneel. Is het
sleutelwoord in de relatie tussen heren en
knechten onderdanigheid of opstandigheid?
Sommigen stellen dat de enige manier om te
overleven het internaliseren van het sociale on
derscheid was en het personeel een soort
plaatsvervangende trots kreeg, afgeleid van de
standing van de familie. Dat is goed te zien in
een film als Cosford Park of een televisieserie als
Downton Abbey. Dat wordt ondersteund door
bijvoorbeeld huisknechten, die bij hun meeste
res klagen over de gasten, die zich te vrijelijk be
dienen van de geserveerde lekkernijen of die
bezoekers die zich negatief uitlaten over hun
werkgever, subtiel weigeren te bedienen.

Andere onderzoekers zijn ervan overtuigd,
dat de onderdanigheid slechts schijn was en dat

218 TVE^oejrg. 2012



Een tuinbaas en tuinknechten van een onbekende
Utrechtse buitenplaats.
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daaronder opstand gistte, die zodra zij de kans
kreeg, zich openbaarde. Zij wijzen dan op de
vaak korte dienstverbanden. Personeel heeft
weinig binding met de ‘familie’ en vertrekt zo
dra elders het loon of de werkomstandigheden
beter lijken. Een tweede bewijs is de leegloop
van het beroep naarmate er meer werkgelegen
heid in industrie en handel geboden wordt. Het
vertrek van personeel lokte dan weer geschok
te reacties uit van de vrouw des huizes, die zich
enorm in de steek gelaten voelde. Dat bewijst
nog eens de grote emotionele kloof tussen
upstairs en downstairs. Het aanbod van dienst
boden blijkt omgekeerd evenredig met de con
junctuur, hoewel pas na de Tweede Wereldoor
log de bron opdroogt. Dat er nog meisjes een
dienstje namen, kwam mede omdat fabrieks
werk als minder beschaafd werd gezien. Een pe
riode als dienstmeid werd bovendien gezien als
een manier om het huishouden te leren en goe
de manieren over te nemen van de burgerlijke
of adellijke familie waarbij men in dienst was.

Een derde niveau van relaties had de buiten
plaatseigenaar met de dorpsbevolking. Officieel
niet bij hem in dienst, waren de lokale midden
standers en ambachtslieden vaak wel afhanke
lijk van de opdrachten die de rijke eigenaar had
te verdelen. Zo beschrijft Jacob van Lennep in
zijn roman Ferdinand Huyck, hoe zijn tante, als
ze bij haar buitenplaats in het Gooi arriveert,
wordt opgewacht door een schare timmerlie
den en metselaars, die wedijveren voor een op
dracht om de nieuwe pauwenhokken te mogen
bouwen of de visvijver van een nieuwe wal te
mogen voorzien.9 Ook op andere manieren

vloeide er geld van de buitenplaatsen naar de
lokale samenleving. Er werd veel aan liefdadig
heid gedaan en zo werd door rijke buitenplaats
bewoners het schoolgeld voldaan van de arme
dorpskinderen. Aan de andere kant was de aan
wezigheid van een buitenplaats niet per defini
tie een bron van werkgelegenheid. De buitens
in Hilversum bijvoorbeeld betrokken hun dienst
boden vooral uit de verderop liggende agrari
sche gemeenschappen zoals Huizen en Bun
schoten. Veel personeel verhuisde ook met de
familie mee en pendelde met de seizoenen tus
sen stad en platteland.

Het dienstbodenprobleem

De opkomst van de huishoudelijke apparaten
was een reactie op het verminderende aanbod
van dienstpersoneel. Maatschappelijke en eco
nomische factoren veroorzaakten het, wat toen
wel genoemd werd, ‘dienstbodenprobleem’.
Door het verbeteren van het onderwijs en de
groeiende werkgelegenheid in de dienstensec
tor konden jonge vrouwen op kantoor, in het
onderwijs of in de zorg terecht. Dat waren blijk
baar aantrekkelijker opties dan een dienstje te
nemen op een buitenplaats. De mentaliteit ver
anderde ook, doordat er vraagtekens werden
gezet bij de grote sociale verschillen. Een
dienstje paste niet in dat moderne wereldbeeld.
Een tijdlang werd het probleem opgevangen
door over de grenzen te kijken, de bekende
Duitse dienstmeisjes, waar Simon Vestdijk zijn
roman Else Böhler aan wijdde, maar door de
economische opleving na het midden van de ja-
ren dertig droogde ook die bron op.

Niet alleen de dienstboden gingen anders
naar de samenleving kijken. Ook onder de adel
lijke dames veranderde het beeld van de maat
schappelijke verhoudingen. In een damesblad
schreef een jonkvrouwe: Ge ziet in Uw dienstbo
de niet Uwe evenmensch, niet eene veel-minder-
bevoorrechte dan gij, die vuil werk moet verrich
ten, schuren, vegen, uw pot de chambre moet be
zorgen [...] nee, ge beschouwt haar als Uw na
tuurlijke vijandin, die ge met achterdochtige
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Vrouwelijk personeel van De Reuversweerd te Cortenoever bij Brummen, 1918; v.l.n.r. een dienstbode, een huishoud
ster, een ‘binnenmeisje’, een dienstbode en kokkin (co//. Nederlands Openluchtmuseum).

oogen in hus ziet arriveeren. ' 0 En dat bedoelde
ze niet als een compliment. Begin twintigste
eeuw werden veel adellijke dames lid van het
Jonge Vrouwe Gilde, waar zij op gemene voet
omgingen met dienstboden en fabrieksmeisjes.
Er werd nadruk gelegd dat de freules gewoon
een kopje thee inschonken voor de andere
meisjes om zo de sociale scheidsmuren te slech
ten. Het aantrekken van de relaties tussen
upstairs en downstairs was al sinds het einde
van negentiende eeuw gaande en kreeg een
symbolische vorm in het gezamenlijk vieren van
het kerstfeest. Daar zaten de familie en het per
soneel bijeen. Toen was het beschikken over
dienstpersoneel al over zijn hoogtepunt heen.

In de loop van de negentiende eeuw begon de
gestage achteruitgang van de aristocratie. De
agrarische crisis vanaf 1870 verminderde de in
komsten uit land en de ‘statuswedloop’ met de
nieuwe rijken dwong to t meer conspicious con
sumption. Behalve een kleine toplaag van super
rijke getitelde families, konden veel edellieden
die wedloop niet volhouden. Deze ondergang
werd sterk versneld door de veranderende be
lastingen in de twintigste eeuw. De stijgende
grondbelasting en de internationale concurren

tie maakten buitenplaatsen steeds meer tot een
kostenpost in plaats van een bron van inkom
sten, terwijl de successierechten families dwon
gen om perceel na perceel te verkopen en uitein
delijk de buitenplaats zelf af te stoten. Toch was
het niet alleen de stijgende financiële druk die ei
genaars stimuleerde hun land te verkopen: velen
zagen mogelijkheden om op hun grond villawij
ken te laten bouwen, die zich mochten verheu
gen in een stijgende populariteit. Dat kwam
deels doordat grotere groepen in de maatschap
pij in de natuur wilden wonen en de treinverbin
dingen het forenzen mogelijk maakten, maar
ook doordat de stijgende burgerij graag aan
schurkte tegen de traditionele maatschappelijke
bovenlaag en ook fysiek in diens nabijheid wilde
wonen. In die villa’s was veel minder behoefte
aan en ruimte voor personeel.

De oude buitenplaatsen zelf kwamen massaal
in handen van bedrijven en stichtingen of wer
den afgebroken. Voorbeelden zijn Oud-Bussum
dat even een modelboerderij werd en later
werd verkaveld. Ook Berghuizen in Naarden
werd een kantoor, terwijl er appartementen
verrezen in het park. Landscroon bij Weesp
werd een begraafplaats. Veldzicht, eveneens in
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Weesp, bood eerst onderdak aan een ijzerfa
briek en is nu een appartementencomplex.
Slechts een handjevol van deze buitens, met na
me die langs de Vecht, zijn tegenwoordig nog
particulier bewoond en personeel is een uitzon
dering geworden. Een paar voorbeelden zijn
Bergen Vaart in Ankeveen, Pijnenburg bij Baarn
en Vreedenhoff in Nieuwersluis.

Dr. Fred Vogelenzang is wetenschappelijk mede
werker van de Nederlandse Kastelenstichting. In
2010 is hij aan de Universiteit van Utrecht gepro
moveerd op de geschiedenis van de baronie IJs-
selstein.

Noten

1. Boerstra en Munnig Schmidt 1993, p. 41.
2. Van Lennep 1962, p. 116-117.
3. Van Lennep 1962, p. 138.
4. ONA 's-Craveland 1646, 1824 akte nr. 52, prelega

ten Anne Willem Straalman.
5. Van Lennep 1962, p. 144.
6. Geciteerd in Montijn 2012, p. 278.
7. Montijn 2012, p. 109-111.
8. Todd 2009, p. 190-191.
9. Van Lennep 1840 (1974), p. 140.
10. Geciteerd in Henkes en Oosterhof 1985, p. 134.
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Ma chère Zoestdycke
Vorstelijke bezoekers op paleis Soestdijk in de negen
tiende eeuw

Thera Coppens

Dicht bij de Eem verrees in de zeventiende eeuw een buitenplaats, die in de loop der
historie zou uitgroeien tot koninklijke residentie: paleis Soestdijk. Elke zaal vertelt
een stuk historie, elk plekje in de tuinen en op het bordes is vastgelegd op
schilderijen, films en duizenden foto ’s. Er wordt gezegd dat ‘alles’ over Soestdijk nu
wel beschreven is. Het tegendeel is waar: tijdens mijn onderzoek voor Sophie in
Weimar. Een prinses van Oranje in Duitsland1 vond ik in Duitse en Nederlandse
archieven steeds meer onbekende brieven en memoires van de bewoners en hun
gasten op Soestdijk. Ze beschrijven de zomers van de negentiende eeuw en werpen
soms een nieuw licht op het Witte Huis in het Groen dat door zijn luxe en comfort
zelfs de meest verwende gasten overrompelde. Een Duitse hofdame, die de
schittering van de keizerlijke paleizen in en om Berlijn kende, schreef na een
feestdiner op Schlosz Sousdyk verbaasd en opgetogen: ...de tafel zag er prachtig
uit, want hij was helemaal gedekt met gouden borden en gouden bestek.

Ma chère Zoestdycke

Paleis Soestdijk ziet er twee eeuwen later bijna
nog precies zo uit als in 1816, toen het als ge
schenk aan kroonprins Willem en zijn Russische
bruid Anna Pavlovna werd verbouwd en ver
groot to t zomerverblijf. Het paar liet ook een bui
tenplaats in het zuidelijk deel van het koninkrijk
bouwen even onder Brussel: paleis Tervueren.
Maar ondanks de pracht van dat Belgische paleis
bleef voor kroonprinses Anna ma chère Zoestdyc
ke favoriet. Door zijn w itte zijvleugels, de zuilen
galerijen en het meubilair met tafels, kandelabers
en pendules van malachiet, lapis lazuli en vuur-
verguld brons leek Soestdijk veel op het zomer
verblijf Pavlovsk nabij Sint-Petersburg, waarin An
na haar gelukkige jeugdjaren had doorgebracht.
Anna kreeg snel na elkaar vier zonen: Willem,
Alexander, Hendrik en Casimir. Toen het laatste
prinsje aan hydrocefalie (waterhoofd) was ge
storven, raakte ze meteen zwanger van haar vijf
de en laatste kind: prinses Sophie.

Kort na de geboorte van Sophie vertrok prin
ses Anna voor herstel naar Bad Ems om er te ku

ren. Voor de zesde verjaardag van het tweede
prinsje keerde ze terug naar Soestdijk en
schreef naar de Russische gouvernante:

Hier ben ik dan, ik ben aangekomen op deze
geliefde plaats. Ik tro f mijn hele gezin in goe
de gezondheid en mijn kleine meisje is tijdens
mijn afwezigheid groot en dik geworden.
Mijn drie jongens onthaalden me op de trap
met in hun hand boeketten uit hun tuinen.
[... ] De volgende dag, de dag voor Alexan
ders verjaardag, gaven we hem 's avonds on
ze geschenken. De koning en de koningin
[Willem I en zijn gemalin Wilhelmina] zijn zo
goed geweest hier te komen dineren op de
verjaardag zelf en 's avonds was er vuurwerk
aan de overzijde van de vijver. Alexander was
verrukt.

Speelboerderijtje

In het park van Soestdijk ligt in de wei schuin
achter het chaletje van prinses Wilhelmina nog
altijd een w it huisje. Dit was het speelboerderij-
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tje van prinses Sophie. In 1833 mocht de negen
jarige prinses met een schone metselaarssloof
over haar witkanten zomerjurk onder belang
stelling van het hof de eerste steen metselen:
W.M.S.L. princes der Nederlanden 21 augustus
1833 staat erin gebeiteld. Toen het boerderijtje
voorzien was van een rieten dak, nam ze er ’s
zomers haar intrek en ging koeien, raspaarden,
geiten, pluimvee en een ezeltje houden. Door
een groot glazen raam kon ze vanuit de kleine
boerenwoonkamer met bedstede in de stal kij
ken en haar lakenvelder in de gaten houden.

Sophies broers waren niet geïnteresseerd in
de boerenspelletjes van hun zus. Voor hen wer
den bij de buitenplaats witte jachthuisjes ge
bouwd, die er nog steeds staan. De oude hof-
predikant Delprat schreef aan zijn dochter:

Prins Alexander kreeg op zijn zestiende ver
jaardag schitterende geschenken, waaronder
een goede jachthond en geweldige dubbel
loops geweren. 2 De jacht is dan ook hun gro
te passie; de omgeving van Soestdijk is daar
heel geschikt voor en onder leiding van Dr.
Everard, die een uitstekende schutter is, heb
ben ze alleen al in de maand augustus meer
dan 300 watersnippen geschoten.

Aan het einde van elke zomer kwam de
koninklijke familie enkele weken op Soestdijk
bijeen. Maar voor het zover was, zat prinses
Sophie soms saaie, natte weken alleen op ce
chère loestdycke. Haar vader amuseerde zich bij
zijn regimenten in Tilburg en haar moeder
reisde elk jaar naar haar zuster groothertogin
Maria Pavlovna in Weimar. Sophie schreef op 10
september aan de douairière van Wassenaer: ‘ Ik
ben zo blij omdat mijn broers Willem en
Alexander met de generaal en de hond hier
komen...’ 3 ‘De generaal’ was de prins van
Pruisen, echtgenoot van haar ongelukkige tante
Marianne.4

Zitta en Elsy op Soestdijk

Vanaf haar tiende jaar studeerde Sophie inten
sief talen, letterkunde, filosofie, geschiedenis en
ze had een bijzondere belangstelling voor de

De Dorische zuilen van de zijvleugel van paleis Soestdijk
(foto auteur, copyright vrij).

natuur. Op Soestdijk deed ze kennis op van land
schapsarchitectuur, bosbouw en veeteelt, wat
haar later als beheerster van uitgestrekte lande
rijen in Silezië van pas zou komen. Toen ze ze
ventien jaar was, werd haar hand gevraagd
door haar volle neef erfgroothertog Carl
Alexander. In 1842 vertrok ze naar het groother
togelijk hof te Weimar, waar ze to t haar dood
zou resideren. Maar vrijwel elk jaar keerde ze te
rug naar haar vaderland en bezocht haar gelief
de Soestdijk.

Op 4 augustus meldden de kranten:
H.M. de Koningin en Z.K.H. prins Alexander
zijn gister namiddag ten 4 ure, van het lust
slot Soestdijk teruggekeerd. Heden mor
gen verspreidde zich het heugelijke berigt,
waarvan men spoedig de bevestiging heeft
verkregen, dat H.K.H. Mevrouw de Erfgroot-
hertogin van Saksen-Weimar-Eisenach, eeni-
ge dochter van HH.MM. den Koning en de Ko
ningin der Nederlanden, op den 31 juli, des
avonds ten 11 ure, voorspoedig bevallen is
van een Prins. [...] Zoowel de Doorluchtige
Kraamvrouw, als de Jonggeborene, bevinden
zich, naar de laatste berigten, redelijk welva
rende.

Na de geboorte van een erfprinsje, Carl August,
bracht Sophie nog drie prinsesjes ter wereld,
van wie er een jong overleed. De prinsessen
Marie (Zitta) en Elisabeth (Elsy) mochten ’s
zomers op haar boerderijtje bij Soestdijk gaan
spelen, waar alles onder de hoede van de boerin
vrouw Koele was gebleven zoals het was.
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Het speelboerderijtje van prinses Soph/e in het park van
Soestdijk (foto auteur, copyright vrij).

In de kleine kamer stond nog altijd een prachtig
antiek kabinet, het spinnewiel waaraan de
prinses in haar jeugd had gesponnen, het juk en
de emmers waarmee ze boerinnetje had
gespeeld.5 De boerin had er portretten
opgehangen van de prinses, haar gemaal, de
groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, en
van hun zoon, de erfprins. Sophie wist niet dat
vrouw Koele tijdens haar afwezigheid
bezoekers in het boerderijtje rondleidde. Jacob,
de zoon van de jachtopziener, onthult in zijn
Herinneringen:

... als alles goed getoond was liet ze, als de
fooi was meegevallen, als toegift den melk
kelder zien en wees daar de plek, waar een
prins, wiens naam ik hier niet noemen wil,
haar eenmaal onverhoeds een kusje had ge
geven.

De hartstochtelijke natuur van de latere koning
Willem III kennende moet hij het wel geweest
zijn die de boerin in de melkkelder omhelsd had.
De groothertogin liet haar dochtertjes op en om
paleis Soestdijk alle plekjes zien waar ze in haar
kinderjaren had gespeeld.

Eens, dat ik er met mijn moeder melk haalde,
waren er twee aardige kinderen met hare
gouvernante. Het waren de prinsesjes Marie
en Elisabeth, de beide dochtertjes van Prin
ses Sophie. Ze schenen zeer bloode en durf
den ons nauwelijks een handje te geven. Ze
zeiden niets dan: ‘Dag! Dag!’ wat ik heel
vreemd vond, ofschoon ik zelf nog blooder
was en in 't  geheel niets zei.’ De meisjes ver
gaten hun verlegenheid, toen ze zijn hondje
Philo ontdekten, ... en nu draafden we alle
vier rondom de bloemperken en hadden een
pret van belang.

De volgende morgen bracht een gezant van
Soestdijk een verzoek over, dat Jacobs ouders
hevig in verlegenheid bracht: Complimenten
van de Koningin en of Jacob om twee uur op
het boerderijtje wil komen om met de prinsesjes
te spelen. De jongen werd in zijn zondagse pak
gestoken met een w itte  broek, zwarte hes
afgezet met w itte knoopjes en een liggend w it
boordje met zijden dasje. Terwijl zijn moeder
nerveus een zwart petje met leren klep op zijn
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hoofd drukte, prentte ze hem in vooral niet te
vergeten, dat het prinsessen waren, die als
prinsessen behandeld moesten worden. Zo ging
de jongen met zijn hondje Philo op het
afgesproken uur naar het boerderijtje.

De prinsesje waren opgetogen over onze
komst; de gouvernante liet ons aan ons lot
over.

De jongen had de grootste moeite om de meisjes
uit te leggen, hoe je verstoppertje speelde, want
ze kenden geen Hollands,

... maar met de noodige gebaren en duwen er
bij, gelukte het toch. Ze speelden krijgertje en het
gevoel van rangen en standen werd vergeten.

Dat leidde to t de blunder van zijn leven:
Eindelijk zouden we water pompen en de
bloemen begieten. Maar eensklaps kregen zij
een anderen inval. De eene hield Philo vast
en de andere goot mijn lieveling doornat!

Jacob schreeuwde een paar keer dat ze op
moesten houden: ... maar ze hielden niet op en
deden het nogmaals. Toen verloor hij zijn
zelfbeheersing en sloeg en schopte in het wilde
weg op hen in. Later kon hij alleen zeggen dat
hij ‘het vuistrecht’ had toegepast. Op het
geschreeuw van de prinsessen kwamen de
gouvernante en vrouw Koele aanhollen. Ze
grepen Jacob elk woedend bij een arm en
zetten hem buiten het hek.
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Prinses Amalia en prins Hendrik

Na de dood van hun vader, koning Willem II, in
1849 kocht diens weduwe Anna Pavlovna de ge
liefde buitenplaats met de tuinen uit de nalaten
schap aan. Na haar dood in 1865 waren het niet
haar oudste zoon koning Willem III en zijn ge
malin koningin Sophie van Württemberg die ze
haar paleis Soestdijk naliet, maar haar jongste
zoon: Prins Hendrik, echtgenoot van prinses
Amalia van Saksen Weimar Eisenach. Amalia
kreeg tot haar verdriet geen kinderen, maar ze
maakte zich in de omgeving van paleis Soestdijk
geliefd door haar charitatieve werk. Het Ama-
liapark bij het station van Baarn werd naar haar
vernoemd en in het hek van het park zijn nog
hun vergulde initialen HA te zien. In Luxemburg,
waarvan prins Hendrik groothertog was, werd
er na haar dood zelfs een standbeeld van Ama
lia onthuld. De plechtigheid werd opgeluisterd
door de aanwezigheid van haar schoonzuster
Sophie uit Weimar.

De befaamde auteur Friedrich Hebbel die eens
bij groothertogin Sophie logeerde, beschreef
het paar van Soestdijk in een brief aan zijn
vrouw:

De prinses is groot en slank, zeer bewegelijk,
onstuimig bijna. Ze heeft een scherpe, guiti
ge blik en spreekt zo snel alsof aan haar
woorden geen gedachten vooraf gaan; de
prins is ernstig en zwijgzaam, verlegen haast,
maar heeft de uitstraling van een edele man,
die hij ook moet zijn. 6

Prins Hendrik was een liefhebber van poëzie en
las gedichten van Hebbel op Soestdijk. Hij stond
zijn zuster Sophie toe daar 's zomers net als
vroeger met haar gezin te verblijven.

Na de dood van prinses Amalia in 1872 trad
prins Hendrik noodgedwongen in het huwelijk
met de veel jongere prinses Maria van Pruisen,
die op Soestdijk feestelijk werd ontvangen. Men
hoopte dat ze nog een kind zou krijgen, maar
prins Hendrik zou vijf maanden later sterven
(1879). Sophie en haar gemaal groothertog Carl
Alexander waren bij het huwelijk in Potsdam
aanwezig en hadden daarna enkele vakantiewe
ken op paleis Soestdijk doorgebracht. De groot

hertog wandelde daar graag over de slingerpa
den en schreef aan zijn geliefde vriend Walther
von Coethe op 16 september een lange brief,
waarin hij 28 augustus, de geboortedag van
diens beroemde grootvader Johann Wolfgang
von Coethe memoreerde:

Al wandelend en om mij heen ziende denk ik
aan jou, en dat overkomt me ook tijdens het
lezen, want Riemer7 over Coethe en de uitga
ve van de Perzische spreuken van Goethe en
ook Goethes Gedichten, die je me ooit hebt
geschonken en die me op al mijn reizen ver
gezellen, vormen mijn ochtendlectuur. Het is
een groot genot om juist dit land te bekijken
met een dergelijk spiritueel dieet.

Een druk leven

Na de dood van zijn gemalin koningin Sophie
van Württemberg (1877) besloot koning Willem
III met zijn vierentwintigjarige nichtje Elsy te
trouwen. Maar bij een verrassingsbezoek aan
het groothertogelijk hof te Weimar wees de
prinses haar oude oom resoluut af. Willem III
trok zich er weinig van aan, want hij had op slot
Arolsen al gauw een nog jongere kandidate ge
vonden: de twintigjarige prinses Emma van
Waldeck Pyrmont. Het paar trouwde en kreeg in
1880 een dochtertje, prinses Wilhelmina. Groot
hertogin Sophie stond aan haar doopvont in de
Haagse Willemskerk.

Toen al haar broers en neven waren gestor
ven en ook koning Willem III was bijgezet in de
grafkelder te Delft (1890), werd de tienjarige
Wilhelmina koningin en haar tante Sophie
kroonprinses der Nederlanden. Emma had een
voorliefde voor Soestdijk, ze zou er zevenender
tig zomers doorbrengen. Tante Sophie kwam er
’s zomers op bezoek en gaf de beide koningin
nen achter gesloten deuren politieke adviezen.
Als ze niet bij elkaar waren, correspondeerden
ze intensief.

De groothertogin van Saksen Weimar Ei
senach leidde to t op hoge leeftijd een druk le
ven. Thuis klaagde ze nooit maar ze vertrouwde
Wilhelmina in een brief toe dat ze zeer ver-
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moeid was. Daarom bracht ze elke zomer enke
le weken in volstrekte afzondering door op een
eiland in de Oostzee: Helgoland. Maar ze vergat
niet voor haar vertrek voor de elfde verjaardag
van haar nicht een geschenk te sturen. Op 8
september antwoordde Wilhelmina vanuit pa
leis Soestdijk in het Frans:

Ik zal de broche met plezier dragen en ik ben
trots op de familiejuwelen. [... ] Ik ben blij
dat het verblijf op Helgoland u goed heeft
gedaan. Ik omhels u innig, lieve tante. Uw ge
hoorzame en toegenegen Wilhelmina.8

Wanda von Puttkamer

Een jaar voor haar plotselinge dood bracht
groothertogin Sophie met haar gevolg nog een
bezoek aan haar schoonzuster Emma en haar
nichtje Wilhelmina op paleis Soestdijk. Wanda
von Puttkamer, haar jonge hofdame die nog
nooit in Nederland was geweest, zou haar bege
leiden. Ze verheugde zich geweldig op de reis
en heeft er in haar memoires Der Hof von Wei
mar unter Carl Alexander und Croszherzogin So
phie uitvoerig verslag van gedaan.

Aan het eind van de maand juli 1896 vertrok
het groothertogelijk paar met een gevolg van
achttien personen uit Weimar naar Soestdijk.
Ook hun dochter prinses Marie (Zitta) met haar
dochtertje Sophie Renate, prinses Elisabeth
(Elsy) en haar man de hertog van Mecklenburg-
Schwerin maakten deel uit van het gezelschap.
Er waren enkele treinstellen afgehuurd om de
vorstelijke personen met hun hofdames, adju
danten, kamerheren en kamervrouwen met de
koffers en valiezen te vervoeren.

Het Duitse gezelschap reisde naar station
Amersfoort. Daar stapte men over in het konink
lijk salonrijtuig dat hen naar het kleine station van
Baarn bracht. In de gerieflijke koninklijke wacht
kamer rustte Sophie even uit. Toen liep ze over
de rode loper naar het gereedstaande rijtuig op
het stationsplein. Bij het vallen van de avond leg
den ze het laatste stuk van de reis af door de ver
trouwde beukenlanen, to t ze het w itte buiten
verblijf zagen liggen. De gaslampen bij het bor-

Croothertog Carl Alexander van Saksen Weimar Ei
senach (1818-1901), echtgenoot van prinses Sophie
(ingekleurde foto met dank aan Stadsmuseum, Wei
mar).

I&êm

des waren al ontstoken. In het donker kreeg de
hofdame nog geen goede indruk van haar omge
ving, maar ze schreef verrukt over de pracht van
haar kamer, waarvan de deuren uitkwamen op
een halfronde wandelgang. De koningin-
regentes had glas laten zetten tussen de Dori
sche zuilen van de zijvleugels. Deze was heel
smaakvol en bovendien zeer behaaglijk ingericht.
De volgende morgen was Von Puttkamer er-
schüttert door het Hollandse ontbijt, dat ze voor
haar slanke lijn niet geschikt achtte. Ze somde in
haar memoires alle lekkernijen op: van het zwar
te krentenbrood, de kazen, het vlees, de haring
to t het geurige wittebrood, waarbij goudgele bo
ter, warme en koude eieren werden opgediend
in een zonnige eetzaal:

We zijn in Weimar al erg verwend, maar hier
leek alles nog veel kostbaarder en fraaier, en
ik vond de prachtige omgeving van het paleis,
het heerlijke milde klimaat en de properheid
van het land verrukkelijk.

De bijna zestienjarige Wilhelmina, die altijd onder
het strenge toezicht van haar moeder stond, had
verlangend uitgezien naar het bezoek van haar
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Groothertogin Sophie van Saksen Weimar Eisenach
(1824-1897), prinses der Nederlanden (foto Louis Held,
Weimar 1892).

Duitse familieleden. Zij had een zekere
waardigheid en voor haar jeugd een heel mooie
houding, waardoor men steeds kon merken dat
ze welbewust werd opgevoed tot iemand, die
over zelfbeheersing en representatieve
kwaliteiten beschikte. Desondanks was ze heel
natuurlijk en als ze zich ongedwongen met haar
gasten kon onderhouden, toonde ze haar vrolijke
en kinderlijke wezen, schreef Von Puttkamer in
haar memoires.9

De hofdame constateerde verbaasd dat de
jonge koningin er al een eigen maison militair op
nahield, dat groothertogin Sophie bij haar
komst op Soestdijk eer bewees: Het was een
weldaad om te zien met hoeveel blijdschap ze in
haar oude vaderland begroet werd. Lang na
haar zware ziekte had ze nog rust nodig en de
plechtige inwijding van het Goethe-
Schillerarchief, dat ze zelf had laten bouwen om
haar nalatenschap van Goethe in onder te bren
gen, met alle inspanningen van dien had veel
van haar krachten gevergd. Maar de vreugde
over het weerzien met haar oude vaderland
leek haar zeer veel goed te doen.

Het deed de groothertogin plezier dat haar
hofdame niet uitgesproken raakte over de
schoonheid van het vlakke land, de
klederdracht van de dorpsvrouwen in Baarn en
Soest en de gladde klinkerwegen waar, naast de
hoofdwegen, aparte fietspaden waren
aangelegd. In het prachtige landschap zijn saaie
bouwblokken met huurwoningen volstrekt
uitgesloten, stelde Von Puttkamer vast. Je ziet
de ene villa na de andere.

Op een morgen maakten ze een wandeling
door het beroemde park van Schlosz Sousdyk en
stonden ze plotseling voor het monument dat
werd opgericht voor de gevallenen van de Slag
bij Waterloo. Sophie las de in het steen gebeitel
de naam van haar vader koning Willem II en was
dankbaar dat zijn moedige daden van 1815 niet
vergeten werden. Sophie logeerde in de vertrek
ken van haar overleden moeder Anna Pavlovna.
Daar stonden de tafels met Russisch malachiet
en de vazen van lapis lazuli nog op dezelfde plek.
Wie net als zij op hoge leeftijd was gekomen, be
gaf zich naar het paleis om Sophie te groeten: Er
drongen zich veel verplichtingen aan haar op,
schreef Von Puttkamer. Oude jeugdvriendinnen
en -vrienden, hoogwaardigheidsbekleders van
het hof, vertegenwoordigers van de aanzienlijke
families werden in audiëntie ontvangen. De ko-
ningin-regentes Emma was erg gesteld op de
groothertogin. En groothertogin Sophie bewon
derde de wijsheid en de bekwaamheid waarmee
de koningin-regentes het bewind voerde.

Von Puttkamer kreeg snel inzicht in de politie
ke situatie. In Nederland was men nog altijd op
zijn hoede voor de militaire macht van het Duit
se keizerrijk, dat Holland zou willen inlijven om
over de monding van Vater Rhein te heersen. Al
le hoop was dus op de jonge koningin Wilhelmi-
na gevestigd: Over het algemeen is Nederland
nooit erg Duitsgezind geweest. Dat wist konin
gin Emma maar al te goed en daarom had ze erg
haar best gedaan om voor honderd procent
Hollandse te worden en haar dochter, als konin
gin, daartoe op te voeden. Koningin Wilhelmina
heeft pas na haar zesde jaar Duits leren spre
ken. Von Puttkamer merkte op dat Emma ziels
veel van het land hield en doelbewust doorzet-
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Paleis Soestdijk in de negentiende eeuw (coil. Bodius).
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te, dat men zich aan hof altijd van de Nederland
se taal bediende. Het gevolg was dat de konin-
gin-regentes in eenvoudige kringen zeer geliefd
was geworden.

Een grote steun

De groothertogin, die vijfendertig jaar ouder
was dan Emma en over veel levenservaring be
schikte, vormde een grote steun voor haar. Ze
waren gelijk in rang en de koningin-regentes
kon haar, als het enige naaste familielid, volle
dig vertrouwen. Emma waagde het de proble
men waarvoor ze zich geplaatst zag, met haar
schoonzuster te delen.10

Voor Wilhelmina vormde haar tante Sophie
een bron van verhalen. Ze vertelde graag over
bewind van haar overgrootvader koning Willem
I, over de heldenmoed van Willem II en ze haal
de herinneringen op aan de kinderjaren van
haar vader Willem III op Soestdijk. Ze toonde de
kanonnetjes waarmee hij op de watervogels
schoot. Ze was als een open geschiedenisboek
voor de jonge koningin, die bij niemand anders
terecht kon voor particuliere herinneringen aan
haar koninklijke voorouders.

Sophie, Emma en Wilhelmina gebruikten alle
maaltijden zo veel mogelijk met z’n drieën aan
een tafel. Hun grote en elegante gevolg
verenigde zich dan om de Marschalltafel.
Overdag placht de jonge koningin, als ze daar
de tijd voor had, haar tante, de groothertogin in
een kleine ponywagen, die ze zelf mende, mee
uit rijden te nemen. Ze bezochten dan de
plaatsen waar de groothertogin als kind had
gespeeld en de naaste omgeving van het paleis.

Sophie reed met haar langs de oever van de
grote vijver, waarop de brandganzen zwommen
en de waterplanten hun geuren verspreidden,
alsof er geen mensenleeftijd verstreken was,
sinds ze hier als kind liep. Wilhelmina mende
haar pony naar de rand van het parkbos. Hier
kon Sophie Wilhelmina vertellen over haar
broers, die in de witte jachthuisjes in de omge
ving hun ruwe spelletjes speelden. Ze bereidde
haar ook voor op haar belangrijke taak. Von
Puttkamer observeerde Wilhelmina, die aan
dachtig naar de wijze woorden van haar tante
luisterde:

Haar uiterlijke verschijning was zo lieftallig
en bekoorlijk als alleen een zestienjarige kan
zijn. [...] Ze was nog heel eenvoudig gekapt
en gekleed; in haar uiterlijke verschijning
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werd ‘het jonge meisje' benadrukt en niet de
koningin.

Voor het laatst op Soestdijk

De koningin-regentes liet zich ’s zomers na de
maaltijd in een open rijtuig door de omgeving
van Soestdijk rondrijden. Sophie, Wilhelmina en
de Duitse hofdame begeleidden haar nu:

De jonge koningin was dan heel grappig, vro
lijk en spraakzaam. Ze vond het heerlijk om
het mooie landschap te kunnen tonen en wist
er van alles over te vertellen. Wanneer men
die meisjesachtige verschijning zo schertsend
en vrolijk bezig hoorde [... ] moest je oppas
sen om niet te vergeten dat deze jongedame
een zeer intelligente koningin was, die Majes
teit genoemd moest worden en die over alles
een eigen oordeel over had.

Op 2 augustus, de dag waarop koningin-
regentes Emma haar achtendertigste
verjaardag vierde, kwamen alle Duitse
verwanten op Soestdijk bijeen om haar te
feliciteren: Het werd gevierd met een groot
diner; de tafel zag er prachtig uit, want hij was
helemaal gedekt met gouden borden en
gouden bestek, schreef Von Puttkamer onder
de indruk van de weelde:

De jonge koningin ging staan en bracht een
heildronk uit op de Regentes. Ze sloot haar of
ficiële toespraak af met de woorden ‘Lang leve
Hare Majesteit de Koningin-Regentes’ en voeg
de er liefdevol aan toe ‘Mijn lieve Moeder!’

Het verblijf op Soestdijk duurde veertien dagen.
Toen vertrok het hele gezelschap in de richting
van Den Haag, waar de groothertogin haar
intrek nam in de buitenplaats Buitenrust, die ze
van haar moeder had geërfd. Nooit zou ze op
haar geliefde paleis Soestdijk terugkeren. Op 23
maart 1897 maakte een hartaanval plotseling
een einde aan het leven van de bijna
drieënzeventigjarige vorstin. In het park van
paleis Soestdijk vormt het w itte boerderijtje een
blijvende herinnering aan de kleine prinses, die
als enige Oranje beroemd werd om haar grote
culturele daden.

Thera Coppens is auteur van vele historische boe
ken en artikelen zoals Baarnse Lusthoven en hun
bewoners, de bestseller Hortense, de vergeten
koningin van Holland en Sophie in Weimar.
Een prinses van Oranje in Duitsland, dat werd ge
nomineerd voor de biografieprijs 2012. De auteur
is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letter
kunde en organiseert historische dagtochten en
reizen. Zie: www.historisch-toerisme-bureau.nl

Noten

1. Uit mijn boek Sophie in Weimar. Een prinses van
Oranje in Duitsland (derde druk; Amsterdam 2012)
wordt in dit artikel geciteerd. Veel ongepubliceer
de brieven uit het Thüringer Hauptstaatsarchiv in
Weimar werden daarvoor geraadpleegd.

2. Souvenirs d' un chaplain de la cour, recueillis de la
correspondance de D. Delprat par sa petite-flle, ’s-
Gravenhage 1902.

3. Huis Archief Twickel 785/15 brief van 10 september
1836.

4. Albrecht van Pruisen was de gemaal van Sophie’s
tante Marianne. Hij had eind juli met de koning een
legerschouw bijgewoond in Tilburg.

5. J. Knoppers, Herinneringen aan ons vorstenhuis,
Baarn 1909. Het juk en de melkemmers waarover
Jacob Knoppers, zoon van de jachtopziener
schrijft, bevinden zich nog in het Koninklijk Huisar
chief in Den Haag.

6. Friedrich Hebbel: Samtliche Werke. Historisch-
kritische Ausgabe. Herausgabe von Richard Maria
Werner, Berlijn 1906.

7. Zie brief 468 in: Weimars Pflichten auf der Bühne
der Vergangenheit. Der Briefwechsel zwischen
groszherzog Carl Alexander und Walther von Goe
the, Gottingen 2010. De groothertog las op
Soestijk van Friedrich Wilhelm Riemer Mitteilun-
gen über Goethe. Aus mündlichen und schriftli-
chen, gedruckten und ungedruckten Quellen, Wei
mar 1841, twee delen.

8. Koninklijk Huis Archief A 44 b -  IV-3.
9. Wanda von Puttkamer, Der Hof von Weimar unter

Carl Alexander und Groszherzogin Sophie, Berlijn
1932.

10. M.E. Verburg ‘Prinses Sophie en de troonopvol
ging in Nederland’, in: Jaarboek Oranje-Nassau Mu
seum, Delft 1993.
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Bezongen buitenplaatsen
Lofdichten op Rustryk te Muiderberg, Groeneveld te
Baarn en Boom en Bosch te Breukelen

Frits Booy

Tijdens de Renaissance werden steden, dorpen, landschappen, rivieren en
buitenplaatsen lyrisch bezongen. Deze lofdichten zijn vaak lang en beschrijvend en
werden gemaakt ter navolging van dit literaire genre uit de klassieke oudheid,
waarbij het niet zo zeer ging om de realiteit, maar om aangename beschrijvingen
van de natuur en allerlei lokale en historische wetenswaardigheden. Klassieke
voorbeelden vinden we in het werk van de Romeinse schrijvers Horatius en
Vergilius. Deze mode zette zich voort tot circa 1800. Ook wat betreft het gebied
tussen Vecht en Eem vinden we lofdichten zoals het beroemde stroomdicht
(lofdicht op een rivier) De zegepraalende Vecht (1719) van Claas Bruin met honderd
gravures van Daniël Stoopendaal (zie elders in dit nummer) en Eemlandsch Tempe
(1803), een reeks lofdichten op Eemland, van Pieter Pijpers, voorzien van 21
gravures.1

Het hofdicht als literair genre

Een speciaal soort lofdicht is het hofdicht, een li
teraire beschrijving en verheerlijking van een bui
tenplaats in dichtvorm, waarin park en tuin cen
traal staan. Het was een zeer populair genre in
de zeventiende en achttiende eeuw: in ons land
zijn er ruim honderd van bekend. Dit genre gaat
terug op het gedicht Ceorgica van de Romeinse
schrijver Vergilius, door de dichteres Ida Ger-
hardt vertaald onder de titel Het boerenbedrijf.
Vele Nederlandse dichters uit de zeventiende en
achttiende eeuw hielden zich met hofdichten
bezig. Beroemde voorbeelden zijn: Hofwijk
(1653) van Constantijn Huygens, Arctoa tempe.
Ockenburgh (1653)van Jacob Westerbaen en Ou
derdom, buyten-leven en hofgedachten (1656)
van Jacob Cats. Daarin beschrijven deze dichters
hun eigen buitenplaats. Cats’ Haagse buiten
plaats Sorghvliet wordt nu Catshuis genoemd.

Hofdichten zijn topografisch en didactisch te
gelijk; naast uitgebreide beschrijvingen van tuin
o f park treffen we verwijzingen naar de mytho
logie en de bijbel en allerlei zedelijke en maat
schappelijke lessen aan. Centraal in deze gedich

ten staat de grote tegenstelling tussen het le
ven in de stad en op het platteland, waarbij het
laatste wordt geïdealiseerd. Alles is daar puur,
oprecht, eenvoudig en rustig, terwijl in het
stadsleven jaloezie, bedrog, verspilling en ver
waandheid overheersen.

In de achttiende eeuw beleefde het hofdicht
een zeer grote bloei die gelijk op liep met de
trek van vermogende Amsterdammers naar het
Gooi en de Vechtstreek, waar zij statige buiten
huizen lieten bouwen met fraai aangelegde par
ken. Zij deden dit om 1) hun enorme kapitalen,
veelal verdiend met de handel in producten uit
Oost- en West-lndië, veilig te beleggen, 2) in de
zomer aan een stinkende, lawaaiige en warme
stad te ontsnappen en 3) hun rijkdom en status
te tonen. Vooral langs de Vecht begonnen de rij
ke kooplieden en aristocraten elkaar de loef af
te steken met hun nieuwe Franse pronktuinen,
aangelegd in de stijl van de Franse ontwerper
André Ie Nötre (1613-1700), de tuinarchitect van
de vorsten Lodewijk XIII en XIV, die in die tijd
zeer in de mode was

Dit alles had ook bijzondere boekpublicaties
to t gevolg. Zo verzorgde J. van der Groen (!), de
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De titelpagina van het boek van Jan de Marre uit 1746.
hovenier van prins Willem III, voor tuinarchitec
ten het boek Den Nederlandtschen Hovenier
(1670), waarin hij op kleine schaal plattegron
den van bekende buitenplaatsen opnam. Het
werd een gewilde uitgave, want het kende in
1721 al negen herdrukken en werd vertaald in
het Frans en Duits. Tussen 1719 en 1732 versche
nen er enkele prachtig uitgegeven plaatwerken
over buitenplaatsen zoals de al vermelde De ze
gepralende Vecht, waarin de gravures heel ge
detailleerd de geschoren hagen, marmeren
beelden, tuinvazen, berceaus, karpervijvers en
fonteinen laten zien.

Dit genre was zo populair, omdat de meeste
rijken het prachtig vonden als hun luisterrijke
tuin en riant herenhuis bezongen werden en in
boekvorm met fraaie leren of perkamenten ban
den uitgegeven; het verhoogde immers hun
deftigheid en aanzien. Dus sprongen vele uitge-
vers-boekverkopers en -  vaak tweede- of derde
rangs -  dichters met hun hofdichten hierop in
om zo belangstelling (en vooral geld!) van de
hoge en rijke heren te verkrijgen.

Vooral het landschap wordt sterk geïdeali
seerd: kwinkelerende vogeltjes, huppelend
pluimgedierte, geurende bloemen, ruisende
fonteinen, dartele lammetjes en grazend vee
onder een stralende zon. De meeste dichters
beschreven ook de ongerepte natuur in de om
geving van de buitenplaatsen om het contrast
met de gecultiveerde tuin nog duidelijker laten
uitkomen.

Hof- en mengeldichten van Jan de Marre

Een van bovenbedoelde schrijvers van hofdich
ten was Jan de Marre (1696-1763); hij dichtte
maar liefst vier van zulke gedichten, die samen
met vele gelegenheidsverzen in 1746 in boek
vorm werden uitgegeven onder de tite l Hof- en
mengeldichten. 2 In de hofdichten bezingt hij
achtereenvolgens de buitenplaatsen De Dage
raad in Bennebroek, Rustryk in Muiderberg,
Croeneveld in Baarn en Boom en Bosch in Breu-
kelen. Aangezien de laatste drie buitenplaatsen
zich bevinden of bevonden in onze regio, zullen
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zij hierna aan de orde komen. Hof- en mengel
dichten is opgedragen aan de dichtlievende hee-
ren Arnold Hoogvliert en Sybrand Feitama, twee
bekende achttiende-eeuwse dichters die De
Marre als dichter gevormd en gestimuleerd heb
ben.

Wat leveren deze drie hofdichten van De Mar
re ons nu op aan informatie over de buitenplaat
sen qua eigenaren, gebouwen, parken en tui
nen, geschiedenis, lokale omgeving en dergelij-
ke? Hebben deze gedichten dezelfde structuur,
elementen en vorm? En hoe is hun niveau in ver
gelijking met de hofdichten van gerenommeer
de dichters uit dezelfde tijd?

Rustryk te Muiderberg

In Rustryk, Hofdicht; toegezongen aan den Wel
Edelen Heere Barend Qerbrand Homoet, bewind
hebber wegens Groningen, in de Oost-lndische
Maatschappy ter Kamer Zeeland vinden we wei
nig vermeld over park en huis, dat niet zo groot
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lijkt, de dichter het heeft het over schoone Bui
tenwoning. Het gaat verder over prielen, de
moestuin en waterkommen als gevolg van de
Zuiderzee die nogal vaak over de dijk sloeg. Er is
sprake van een bijzonder natuurverschijnsel:
een echo die volgens overlevering uit de grond
lijkt te komen bij een halfronde muur, die moest
dienen om gekweekte gewassen tegen de wind
te beschermen. Sindsdien heet het bos ter plek
ke Echobos.

Hier vindt men, zonder hulp van zulk een’
kostbren vond,
Een’ wondren wedergalm, wiens klanken
nimmer missen,
Niet wederkaatsende uit gewelven, diep nis
sen,
Maar in het weelig groen, en van een' zagten
grond.
Een kille schrik ryt door de leden,
Wanneer een stem, die Rustryks lommer
pryst,
Voor onze voeten, uit den grond, naar de oo-
ren ryst,
En baauwt den spreker na in alle omstandig
heden.
Nu zien wy eerst, door wat geheime kunst,
De Godspraak uit Apolloos drievoet bromde,
Waarvoor 't onnoozel volk verstomde,
En hoe het Priesterdom zich wikkelde in hun
gunst.

De Marre ziet in dit verschijnsel dus een
verklaring voor de orakelstemmen uit de
klassieke oudheid, die ook uit de grond leken te
komen.3 De meeste land- en natuurbeschrij
vingen betreffen de omgeving:

Hier ziet ze [de muze] een beek van levend
nat;
Ginds, in de zilvren’ kimmen,
Twee Steden [Muiden en Weesp], door de
Vecht bespat,
En gladde daken glimmen;
Wat verder, Amstels trotse vest
[Amsterdam],
Gegrond op afgeknotte boomen,
Al scheemrend blaauwen in het West,
En duiken in de zilte stroomen;
Terwyl in ’t  Oosten Gooiland ryst,

Het portret van Jan de Marre (1771) doorJ.M.
Quinkhard (colt. Rijksmuseum).
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Gesierd door w itte graantapeten,
Gezoomd van eene gouden’ lyst, [. .. ]
Vertoont op 't streelend veldtafreel,
't Herkaauwend horenvee, van melk en boter
zwanger.

Homoet blijkt te dichten en te schilderen:
Een Lusthuis, daar de zinnen
Vervrolykt worden door den galm der Zang
godinnen [muzen];
Daar 's Hofheers vlugge geest, door menig
dichttafreel;
Verrukt naauwkeurige ooren:
Of daar de Teekenkunst, die de oogen kan
bekoren,
Herleeft door zyn penseel;

In een bespiegeling vinden we de verdorven
stedeling:

Hier word de geest, door ’t  woest gewoel,
En 't  wuft vermaak der stedelingen,
Niet afgetrokken van zyn doel
In hemelsche bespiegelingen.
Wie dwaas is laak’ deze eenzaamheên,
A/s met zich zelf te ontevreden;
Een Wyze is nooit alleen,
En kan zyn’ tyd met vrucht besteden.
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De echomuur in het Echobos, behorend bij het voorma
lige landgoed Rustryk te Muiderberg (foto auteur).
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Nationale historie blijkt uit de volgende regels,
waarin de slag op de Zuiderzee in 1573 tegen de
Spanjaarden onder leiding van de graaf van
Bossu, gewonnen door de Hollanders, wordt
beschreven:

Daar Batoos kroost [Hollanders] Bossu vol
vuurs zag onder de ogen;
Ik zong hoe Muiderberg den donder van 't
kanon,
Het krygsgedreun der trommelen,
Hoorde in zijn heuvels rommelen,
En hoe de buskruitwolk bedekte 't  oog der
Zon;
Hoe 't vuur van Hollands zeekasteelen [grote
oorlogsschepen],
Waarvn 't weerlicht blikte op 't  strand,
De Spaansche Roofvloot zette in brand,
De doodkreet rukte uit duizend keelen,
Terwyl de zee, geverwd met bloed,
Uit afschrik van des vyands lyken,
De rompen wierp op onze dyken,
Met d'aangedrongen vloed.

Het is merkwaardig dat een andere
beroemde historisch gebeurtenis, veel
dichterbij, namelijk de gevangenneming van
graaf Floris V in Muiderberg door een aantal
edelen, niet w ord t vermeld. Tot slot zegt de
dichter dat zijn plicht, het buitengoed, de
deugd van en zijn vriendschap met eigenaar
Homoet hem to t het dichten van Rustryk
brachten.

6arend Gerbrand Homoet
Barend Gerbrand Homoet (1693-1768) trouwde in
1720 met Anne Horneman en woonde aan de
Keizersgracht. Hij was zijdefabrikant, commissaris
van de Weeskamer, commissaris van Amsterdam
en bewindhebber van de VOC. Te Muiderberg
bezat hij de hofstede Rustryk.

Homoet was op latere leeftijd zeer slecht
ziend. Hij kwam naar aan zijn eind: lopend in no
vember 1767 van de Weeskamer naar zijn huis
werd hij ineens stekeblind. Men bracht hem met
een slee naar huis, waar dokter en chirurgijn
hem tevergeefs met aderlating en Spaanse vlie
gen trachten te helpen. Hij overleed kinderloos
in 1768,72jaaroud.

Rustryk werd omstreeks 1840 afgebroken, het
Echobos en de echomuur bestaan nog steeds.

Groeneveld te Baarn

De titel van het hofdicht over Groeneveld luidt:
Groeneveld, hofgedicht; toegezongen aan den
Wel Edelen Heere Pieter Cornelisz. Hasselaar, Hee-
re van beide de Emenessen, en commissaris der
stad Amsterdam. Dit gedicht begint al meteen
met een vergelijking van stad en platteland:

Myn langeres [muze], bekoord door 't  ne-
drig buitenleven,
Zo heilzaam voor een ziel, die, wars van ydle
pracht,
't Gewoel en 't  klatergoud der Steden bly
veracht,
Wyl 't  haar geen waar vermaak kan geven;
Heeft haar ontsnaarde lier herstelt,
En wil op ongelyke tonen,
Recht aardend' naar het land daar de arme
Gooijers wonen,
Den luister zingen van 't  bekoorlyk Groene
veld.

We komen iets meer te weten over het huis: het
is ontworpen naar het landhuis van de heren
van Voorst en Keppel te Voorst, dat dus nogal
bekend moet zijn geweest:

' t  Vermaaklyk Groeneveld, de roem der lust-
priëelen,
Dat elk bekoort, en vreugd verwekt,
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Kasteel Groeneveld in 2012 met boven de hoofdingang het wapen van de familie Hasselaar (fo to auteur).
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Waarin Natuur haar schoon, de Kunst haar
pracht ontdekt,
De geest een’ ruimen aêm kan halen;
Verheft zich uit den schoot van één der pril
ste dalen, [... ]
Hoe zweemt het Landgebouw naar ’t  ko-
ninklyk Gesticht
Van Keppels schoone buitenwoning.

Het park met de oude bomen wordt beschreven:
Maar wat bekoorelyk verschiet
Ontdekt zich, daar 't  Gebouw, zo luisterryk
verheven,
Omringd is van volschoone dreven,
Daar 't  albegluurend oog op 't  kunstig
bloemperk ziet?
Zie hoe hier honderdjarige Eiken,
En Pyn, en Olm, en Populier,
Die met hun toppen schier to t aan de wolken
reiken,
Den geest verlustigen door onderlingen
zwier.

Alsook de omgeving:
Zie, als 't  Saizoen, door nieuwe krachten,
[ . . . ]

Dan pronkt dees Landstreek met het goud
Der dikgezwollen korenairen;
Dan zien wy Hilversum, in ’t  bultig Gooy ge
bouwd,
Als o f het dreef op zilvren baren.
De Boekweit, in haar' volle fleur,
Baart deze aanlokkende vertooning,
En balsemt veld en lucht door frisschen am

bergeur,
Ook hier komen bespiegelingen voor:

Zie hier hoe de Oorzaak aller dingen
In ’t nut Gedierte een neiging wrocht
[schiep],
Waarnaar het leeft en word bewogen,
Zich paart door een verliefde tocht
[verlangen],
En 't eerstgeworpen jong beschouwt met
zorgende oogen,
Het koestert, en met voedsel sterkt,
Ten spyt van eenen Codverzaker [atheïst],
Die, niet beschouwende de wysheid van den
Maker [God],
Denkt dat een blind Geval [noodlot] in deze
schepsels werkt.

De dichter verwijst vermanend naar de
tabaksteelt:

Den handel kwee ken, die voorheen
Het volk in Utrechts Sticht van schat en brein
beroofde,
Toen ’t zich van Ameryke een' gouden berg
beloofde,
Die in een’ ydlen rook verdween!

En de Gooynimf verwijst naar Hasselaar als
koopman op Oost-lndië:

" Zwyg van 't  geweld der Zuider Zee;
"Die is geen Oorzaak van die plagen:
(Dus roept de Gooynimf;)’’Neen, die plas, die
handelreê,
“ Waarop onze Amstel roem mag dragen,
"Word door een andre hand ontrust.
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"Den gryzen Oceaan alleen zy dit geweten,
“ Daar hy, aanrennende op dees kust,
“ Den heuschen Hofheer [Hasselaar] zoekt,
dien hy niet kan vergeten.
“ De Vorst der waatren, die in 's Landheers
eêlste jeugd
“ Op 't vlottend zeekasteel [zeeschip] hem ’t
kruidryk Oost ontvoerde,
“ ’t Geweld der dolle golven snoerde,
“ Beschouwt hier menigwerf het voorwerp
van zyn vreugd.

Tot slot volgt een beschrijving van het echtpaar
Hasselaar en van een konijnenjacht met de fret.

Pieter Cornelisz. Hasselaar
Pieter Cornelisz. Hasselaar (1720-1797) erfde de
buitenplaats Groeneveld van zijn vader Cornelis
en liet het herenhuis vergroten en verfraaien.
Hij werd evenals zijn vader heer van de beide
Eemnessen en klom in Amsterdam tot
burgemeester. Door riskant financieel beleid
was hij genoodzaakt Groeneveld te verkopen;
hij wilde met zijn gezin in Oost-lndië, waar zijn
vader rijk was geworden, zijn geluk beproeven.
Maar nadat zijn vrouw Clara Wendela Sautijn
was overleden, liet hij zijn kinderen bij familie
achter en ging alleen naar de Oost.

Hij werd daar benoemd tot waterfiscaal
(hoofd douane) in de haven van Batavia. Hij her
trouwde met Grietje Mossel, de dochter van de
gouverneur-generaal, en werd gouverneur in
Cheribon, waar hij rijk werd met de handel in
specerijen. In 1772 kwam hij als schatrijke we
duwnaar terug in Nederland, waar hij Groene
veld terugkocht. Hij trouwde met Laurentia Cla
ra Elisabeth van Haeften en was enige malen
burgemeester van Amsterdam.

Boom en Bosch te Breukelen

Het laatste hofdicht is Boom en Bosch, hofdicht;
den Wel Edelen Heere Willem ter Smitten toege
zongen. Deze tekst begint met een klassieke Na-
tureingang:

ö Gryze Vecht, die uw’ kristallen water
stroom

Al kronklend glippen laat, en langs uw’ groe
nen zoom
Paleizen, Hoven met bekoorelyke dreven,
En Neêrlands heerlykheid, ten hemel ziet ver
heven,
Ja op een weinig gronds, langs uwen vliet ge
strekt,
De pracht van’ t grootsch Itaalje [Italiaanse
beeldende en bouwkunst]
in 't needrig Sticht ontdekt!
Hoor naar myn veldmuzyk, uw schoonheid
toegezongen,
En, door 't vermogen van de Vriendschap,
my ontwrongen.
Ik zing van Boom en Bosch, uw’ roem, der
landliên vreugd;
Van 't heerlyk Lustprieel, dat oog en oor ver
heugt,

Alle bijzondere aspecten van de buitenplaats
worden beschreven: moestuin, pluimvee,
voorhof, zuilen, oranjerie, kruidentuin, kassen
met uitheemse gewassen, gesnoeide hagen,
vazen, beelden, lindendreven, starrenbos,
beukengalerij, schelp- en klipgewas, watervallen,
fonteinen en een soort ‘bedriegertjes’:

Wat frissche bronnen, ja wat boogen als kristal,
Verrukken oog en oor door liefelyk geklater!
Hoe siert de Kunst en den Hof door 't alver-
kwikkend water!
Hoe speelt zy met het vocht, dat naar den he
mel dringt,
Of uit een hinderlaag den wandelaar be
springt,
Of, schietende uit het loof der teedre klaver-
planten,
Een regenvlaag vertoont van zuivre diaman
ten!

In tegenstelling to t de twee andere hofdichten
gaat De Marre hier in op het gebouw in
classicistische stijl (door hare orde en maat),
waarbij hij pittige kritiek op andersoortige,
duidelijk niet-klassieke bouwkunst uit die tijd
levert:

en ginds, in ‘t groen der dreven,
Een prachtig Kabinet, dat, langs den weg ver
heven,
Den zwier, de majesteit der Bouwkunde ons
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verbeeld,
Die, door hare orde en maat, kunstkennende
oogen streelt,
De dwaling toont van hen, die 't  stichten der
Gebouwen
Aan 't Kunstbedervend rot met schande en
schaê betrouwen,
Terwyl ‘t, onkundig van de aloude eenvouw-
digheid,
Waarin 't  verheven Schoon zo zichtbaar is
verspreid,
Door kunstloos beeldwerk en verwarde slin-
gertrekken
De wangestalte van hun misdragt poogt te
dekken.

Bijna aan het eind van zijn hofdicht gaat de
dichter over op een totaal andere dichtvorm,
namelijk strofen van ieder zes regels, waarvan
er vier inspringen, met een veel lyrischer
inhoud:

Gelukkig is hy, die zyn’ God
Den lofgalm w yd, voor 't zoet genot
Van zo veel onverdiende giften!
Die 't geestverleidend aardseh gewoel,
En ydle pracht versmaad, of, meester van zyn
driften,
Oogt op een hooger doel!

Ook hier is sprake van bespiegeling. Het rustige
landleven heeft ook hier de voorkeur boven het
stedelijke gewoel:

Die, op zyn’ lusthof wel te vreên,
Niet word beroert door de yslykheên
Der menschverslindende oorelogen;
En, niet belust op hoogen Staat,
Op lastig landbestier en wisselziek ver
mogen,
Niet bloot staat voor den haat!

Dat slaat ook op Ter Smitten, die blijkbaar niet
uit was op openbare ambten en erebaantjes:

Wat reikt by uw geluk? Daar Land- noch
Stadsbestier,
Noch eerampt, noch 't vernis van uiterlyken
zwier
Uw stillen geest verlokt, uw oog niet kan be
hagen,
Terwyl Gy, met uwe Gade, uw dierbre levens
dagen

In vergenoeging slyt,
Uiteindelijk gaan de hemelse verrukkingen
boven alle aardse pracht:

Dat U de Bouwheer van den eersten Wae-
reldhof [God]
Het hemelsch Eden doe in eeuwigheid be
schouwen!
Uw ziel doe weiden in die zalige Landouwen,
Daar nooit de ware vreugd door tegenspoed
verdwynt;
Daar eeuwig, uit den top, het licht der Heil
zon schynt,
En door haar stralen 't hart in hemelmin doet
gloeien;
Daar stroomen van geluk langs zalige oevers
vloeien;
De heilwind van Gods Geest de ziel verkwikt
en streelt!

Willem ter Smitten
Willem ter Smitten was koopman bij de VOC en
werd naar Oost-Java gestuurd om daar de
ingezakte handel op te krikken, waarin hij
slaagde. Hij bewoonde Boom en Bosch van 1735
tot 1765. Het huis was begin achttiende eeuw in
opdracht van de rijke handelaar Theodorus
Boendermaker naar de mode van die tijd van
twee vleugels voorzien en had een tuin in
Franse stijl gekregen. Uit het hofdicht blijkt
duidelijk, dat Ter Smitten wars was van
bestuursfuncties en erebaantjes en zeer op zijn
rust gesteld was. Aan hem droeg De Marre zijn
Batavia, begrepen in zes boeken (Amsterdam
1740) op. Boom en Bosch is sinds 1925 eigendom
van de gemeente Breukelen en deed vele jaren
dienst als gemeentehuis.

Conclusies

In de drie hiervoor besproken hofgedichten van
Jan de Marre wordt traditiegetrouw het woeli
ge en verdorven stadsleven gezet tegenover
het eenvoudige en zuivere plattelandsleven.
Centraal staan uitgebreide beschrijvingen van
park, tuin en ongerepte natuur: sier- en moes
tuinen, prielen, lanen en waterpartijen en de
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Het herenhuis Boom en Bosch in de achttiende eeuw (uit: De Zegepraalende Vecht, Amsterdam 1719).
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landelijke omgeving, soms met historische ach
tergronden. Daardoor lijken de teksten nogal
op elkaar, maar gelukkig heeft elke buiten
plaats haar eigen bijzonderheden zoals lokale
historische en landschappelijke of agrarische
aspecten. Over de gebouwen komen we erg
weinig te weten; het ging duidelijk om natuur
en historie als bronnen voor bespiegelingen en
nuttige en onderhoudende informatie, geheel
in de lijn van de dichters uit de klassieke oud
heid.

Vooral uit zijn hoofdwerk Batavia blijkt, dat
De Marre door zijn vele zeereizen talloze in
drukken had opgedaan van mensen, landen en
de natuur. De rijke en kwetsbare natuur be
schouwde hij als het grote werk van God dat
hij in zijn poëtische werken wilde verheerlij
ken. Dit leidde bij hem to t bespiegelingen over

de schepping Gods en de broosheid van het le
ven.

De Marre schreef in de traditie van het Franse
classicisme, zo kenmerkend voor de achttiende
eeuw in Nederland. Daarbij liet hij zich inspire
ren door bekende nationale vertegenwoordi
gers ervan als de dichters en zijn vrienden Sy-
brand Feitama en Arnold Floogvliet. Flun niveau
haalde De Marre wat betreft zijn hofdichten
niet. Daarvoor hebben deze een te verbrokkel
de structuur, zijn klassieke beeldspraak en stijl
erg clichématig en valt hij qua woordkeus en
beeldspraak nogal eens in herhalingen. Het lijkt
vaak plichtmatig gelegenheidswerk, al kent dit
werk ook vrij originele aspecten zoals de dicht
vorm. Dat geldt echter niet voor zijn dichtwerk
Batavia, dat door tijdgenoten en ook daarna
zeer gunstig ontvangen werd.
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Jan de Marre

Jan Harmenz. de Marre (Amsterdam 1696-
Amsterdam 1763) was al vanaf zijn twaalfde jaar
was hij zeeman en veel onderwijs kan hij dus
niet genoten hebben. Hij maakte talloze zeerei
zen onder andere naar Nederlands-lndië. Hij
startte zijn dichterlijke loopbaan op zijn laatste
reis in 1731 naar Batavia, toen hij schipper op de
Heeswijk was. Op die reis begon hij aan zijn be
langrijkste dichtwerk, Batavia, begrepen in zes
boeken, dat in 1740 in Amsterdam werd uitgege
ven. Hij keerde in 1731 als vice-admiraal van de
retourvloot voorgoed naar Nederland terug.

Uit de inleidingen van Hof- en Mengeldichten
en Batavia blijkt dat De Marre zichzelf aanvanke
lijk een amateuristische dichter vond, die zich
lange tijd in de poëzie geheel alleen moest ont
wikkelen. En dat viel niet mee, gezien de om
standigheden als zwaar werk op lange zeerei
zen met overwegend ruw scheepsvolk. Maar
door het vlijtig oefenen en veel lezen van be
langrijke dichters uit zijn tijd en dankzij de steun
van vermaarde dichters kon hij zijn lofdicht op
Batavia afmaken en publiceren. De Marre was
met dit dichtwerk trouwens een van de weinige
dichters die over Oost-lndië schreven.

Terug in zijn vaderland verkeerde De Marre in
Amsterdam in een kring van toneelspelers en
dichters als Hoogvliet en Feitama, zijn boezem
vriend en grote voorbeeld wat betreft het
schrijven van poezië en drama. De Marre
schreef enkele toneelstukken (geen vertalin
gen), waaronder het toentertijd zeer populaire
treurspel Jacoba van Beieren (1736) en het her
derspel Het feest der liefde (1741). Hij eindigde
zijn loopnaam als loontrekkend regent
(directeur) van de Amsterdamsche Schouw
burg, die onder zijn leiding met de toen beroem
de acteurs Jan Punt en Marten Corver een grote
bloei beleefde.

Getuige de lofdichten van andere dichters en
de gelegenheids- en opdrachtgedichten van De
Marre zelf, kende hij -  al dan niet persoonlijk -
nogal wat notabelen uit de hoofdstad. Dat waren
onder anderen de dichters Feitama en Hoogvliet,
de rechtsgeleerden Noodt en Onder de Linden en

de regenten Jan en Daniël Hooft. De Marre heeft
vier hofdichten geschreven, waarvan er drie in dit
artikel zijn behandeld. Hij zal dat gedaan hebben
om de eigenaren van de buitenplaatsen te eren,
om de te verwachten beloning en omdat het toen
zeer in de mode was. Door de hier besproken hof
dichten geeft hij ons een aardig en soms verras
send beeld van enkele buitenplaatsen tussen
Vecht en Eem in de achttiende eeuw.

Noten

1. Zie mijn artikel hierover in TVE/27, 2009, nr.3, p. 233
e.v..

2. Uitgegeven bij Adriaan Wor en de Erve G. onder de
Linden te Amsterdam.

3. P.C. Hooft gebruikt dit verschijnsel ook in zijn tra
gedie Ceeraerdt van Velsen (1613), waarin de tove
naar Timon (bij Muiderberg!) via een echo-effect
een voorspelling doet.

Bron

Jan de Marre, Hof- en mengeldichten. Amster
dam 1746.
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Vreedenhorst in Vreeland
Juliette Jonker-Duynstee

Buitenplaats Vreedenhorst aan de Bergseweg in Vreeland kent een lange historie. Al
op de oudste kaart van de Vechtstreek uit circa 1500 staat bebouwing op deze plek
aangegeven. Het voorste deel van het huis dateert grotendeels uit 165o, maar de
kelders waren toen al verzakt! De drie generaties Beelaerts van Blokland die sinds

1956 op het terrein wonen, zijn verreweg de langstzittende bewoners. Vanaf de
achttiende eeuw is er meer bekend over de bewoners en in die afgelopen 250 jaar is
het huis wel 29 keer verkocht. Gemiddeld was het dus zo’n tien jaar in handen van
dezelfde eigenaar (ie ts w a t overigens heel gewoon was voor de buitenplaatsen aan
de Vecht). Bijzonder is dat Vreedenhorst een van de weinige buitenplaatsen is die
nog een vrijwel compleet ensemble vormen van huis, koetshuis en boerderij.'

In 2000 is het terrein van toen circa één ha uit-
gebreid met de aankoop van zeven ha weide
land en boomgaarden. De huidige bewoners,
tuinarchitect en tuinbaas, konden toen hun
droom verwezenlijken: het terugkopen van een
deel van het voormalige grondbezit en dit ge
heel naar eigen inzicht omvormen tot een land
schapspark waarin historische en moderne
ideeën hand in hand gaan en natuurontwikke
ling van het grootste belang is.

Oudste bewoning

Vreedenhorst is gelegen aan de Vecht in de
Dorssewaardpolder. Deze polder van dertien
ha wordt begrensd door de Vecht, de Kleizuwe
en de Gabrielweg en is een van de oudere pol
ders van ons land. Al in de tiende eeuw is dit
land ontgonnen vanuit het bisdom Utrecht.
Drie plaatsen in de polder lagen hoger in het
land: Vreedenhorst, boerderij Groot Kantwijk
(nu: polocentrum) en Brugzicht (nu: kantoor
van Greif - vroeger Van Leer). Achter Brugzicht
was in de zevende eeuw al sprake van bewo
ning in de nederzetting Dorssen. In het drassi
ge land langs een rivier die veelvuldig over
stroomde, was het logisch dat alleen de hoger
gelegen en dus meest veilige plekken bewoond
waren. Het landschap bestaat hier uit een dikke
kleilaag op zand, afgedekt met hier en daar

slechts een dun laagje veen. Aannemelijk is dat
het land achter het huis is afgeticheld. Achterin
het terrein, onder het gras, ligt namelijk een
veld van 40 x 40 m van twee lagen ongebakken
kloostermoppen. Wellicht zijn hier halverwege
de dertiende eeuw de stenen gewonnen en ge
bakken om het voormalige kasteel Vredeland
mee te bouwen, dat immers nog geen kilome
ter zuidwaarts lag, aan de overzijde van de pol
der. Ook andere vondsten, zoals een dertiende-
eeuwse vuurdover, misbaksels en potscherven,
duiden op de aanwezigheid van bewoning van
af die periode.

Ontwikkeling van het gebouw

Vreedenhorst is in verschillende bouwfases to t
stand gekomen. Zoals gezegd, heeft hier in de
vijftiende eeuw al een vorm van bebouwing ge
staan. Op de kaart van het kapittel van Sint Ma
rie uit 1500 van de Dorssewaard staat duidelijk
een eenvoudig huis getekend met een
koerngaert, een korenveld. Dit huis zal afgebro
ken zijn toen in de eerste helft van de zeven
tiende eeuw het voorste deel van het huidige
huis hier werd gebouwd. Wellicht is het huis op
de (deels) nog bestaande kelder gebouwd,
want de van kloostermoppen gemetselde ge
welven in de kelder wijzen op een middeleeuw
se oorsprong.
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De bouwheer van Vreedenhorst was vermoe
delijk een Amsterdamse koopman die de iets
noordelijker gelegen boerderij had gekocht
en vervolgens zijn buitenplaats daarnaast
heeft gebouwd. De voorgevel toont een een
voudige en asymmetrische indeling die type
rend is voor de vroege buitenplaatsen en die
een wat agrarisch karakter heeft door de op
kamer met onderliggende kelder, in de loop
der eeuwen is er aan het huis veel ver- en aan-
gebouwd. Zo werd rond 1770 een deel aan de
oostkant (achterkant) aangebouwd en wer
den onder andere de ramen gemoderniseerd.
In de eerste helft van de negentiende eeuw
zijn de ramen in de voorgevel vervangen en is
de pleisterlaag veranderd. Dit zal voor 1847
gebeurd zijn, want in een verkoopadvertentie
uit dat jaar wordt vermeld dat het huis
‘gedeeltelijk vernieuwd’ is.

Een grote operatie volgde in 1910, toen het
huis een meter verhoogd werd door de kap-
spanten en het vloerniveau van de eerste ver
dieping op te vijzelen. Zo werden de kamers op
zowel de begane grond als op de eerste verdie
ping hoger. In een verkoopadvertentie van 29
maart 1910 spreekt men dan ook van het
‘onlangs geheel gerestaureerde’ huis.

In 1957 vond een grootscheepse restauratie
plaats, waarbij zowel intern als extern het nodi
ge werd veranderd. Zo werden onder meer de
openslaande deuren aan de linkerkant van de
voorgevel vervangen door de huidige vensters.
Ook werd de bouwvallig geworden achttiende-
eeuwse oostelijke aanbouw gesloopt en vervan
gen door een kleinere aanbouw, die op zijn
beurt in 1993 gesloopt werd. Een heel nieuwe
vleugel met serre werd toen tegen de oostgevel
gebouwd. Op het dak van de achterste aan
bouw is een klokkentoren aangebracht, met
daarin een klok uit 1772 met het randschrift:
Vreedenhorst - Concordia res parvae crescunt
(eendracht maakt macht). De klokkentoren
stond daarvoor naast het huis op de grond en er
werd vroeger geluid om de mensen te laten we
ten dat het etenstijd was. Ook bij brand en an
der onheil kon er worden geluid.

Vreedenhorst in 2012 (foto: Willem Beelaerts van Blok
land).

Gebouwen rond het huis

Op het terrein van de buitenplaats stonden en
staan diverse (dienst)gebouwen zoals het voor
malige koetshuis met stal, die nu als woning in
gebruik is. Begin twintigste eeuw is er een ke
gelbaan in de tuin gebouwd, die in 1957 is afge
broken. De kegelbaan was voorzien van vier
prachtige glas-in-lood ramen met afbeeldingen
van respectievelijk een boer op witte klompen,
een boerin, bloemen en een pauw met palmtak
ken. Deze zijn na de afbraak in de garage aange
bracht. Deze is op zijn beurt weer ontstaan uit
een grote volière, waarin begin twintigste eeuw
nog pauwen en fazanten huisden.

Behalve de kegelbaan zijn er in de loop der
tijd nog meer gebouwen op het terrein gevallen
onder de slopershamer. Zo stond er een thee-
koepel aan de Vechtdijk ten noorden van het
huis en stonden er in de achttiende eeuw diver
se loodsen die in gebruik waren door de koper-
katoendrukkerij die hier gevestigd was. Er is ook
recente ‘nieuwbouw’ gerealiseerd bij Vreeden
horst: rond 2008 is aan de zuidzijde van het ter
rein gestart met de bouw van een schuur, die
geheel eigenhandig door de eigenaar is ge
maakt op de wijze zoals er vroeger werd ge
bouwd. Vanuit zijn vak als tuinbaas kon de eige
naar uit diverse parken en tuinen omgehakte
bomen verkrijgen, die jaren in de Vecht te wate
ren zijn gelegd en ter plekke door een mobiele
houtzagerij to t planken zijn verzaagd. Met pen-
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Kaart van de Dorssewaardpolder van het Kapittel van Sint Marie, circa 1500, waarop Vreedenhorst is aangegeven.
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en gatverbindingen en oude bouwmaterialen
als stalvensters en kozijnen lijkt het of de in
2010 in gebruik genomen nieuwe schuur er al
heel lang staat.

Bewoners

Vanaf 1728 zijn de eigenaren van het pand be
kend, door onderzoek door Jan Boerstra.
Munnig Schmidt en Lisman hebben de lijst van
eigenaren gepubliceerd in hun standaardwerk
Plaatsen aan de Vecht en Angstel uit 1974. Dit
boek is sinds kort in gedigitaliseerde vorm ver
schenen op www.vensteropdevecht.nl, waar
bij de tekst over een buitenplaats steeds ge
koppeld is aan de op een kaart aangegeven lo
catie van die buitenplaats. Het voert te ver om
hier die complete lijst van eigenaren op te ne
men, maar een aantal ervan verdient een na
dere toelichting.

Haper, King en Sprenckelman
In 1761 kochten de Duitse H.R. Sprenckelman
en de Engelse Thomas Harper en Thomas
King het huis voor ƒ 2500 van Dirck Mooijland.
Deze verkocht het huis, de boerderij, de
schuur en de hooiberg met zes morgen land
en hield zelf 21 morgen. De heren stichtten in
bijgebouwen naast het hoofdhuis een koper-
katoendrukkerij.2 Hier werden sitzen stoffen
(zie kader) gemaakt volgens een geheim
procédé dat angstvallig bewaakt werd. Er
werd een gracht om het huis gegraven en er
werden hoge bomen geplant om inbrekers en
pottenkijkers te weren en alle werknemers
moesten een eed van geheimhouding teke
nen bij de schout en schepenen van Vreeland.
Een leuk detail is dat een van de stoffenont-
werpers ook voor Loosdrechtse porseleinfa
briek van dominee Mol w erkte.3 Een steen om
de pigmenten te malen is in 1987 opgegraven
en nu nog te zien.
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Sits (ook wel chintz genoemd) was een handbeschilderde katoenen stof die oorspronkelijk
eind zeventiende midden achttiende eeuw door de VOC vanuit India geïmporteerd werd. De
kleurrijke stoffen met decoratieve motieven als vogels, bloemen of levensbomen werden in
Nederland veel in interieur (spreien, stoelkussens) en kleding (van chique kamerjassen tot
Hindeloper klederdracht) toegepast. Vanwege de populariteit en kostbaarheid ontstonden er
overal in Europa katoendrukkerijen die de stof probeerden na te maken. In de eerste helft van
de achttiende eeuw waren er wel honderd in Nederland, waarvan tachtig in en rond Amster
dam, waaronder in Nigtevecht en Vreeland. De bloeitijd was van korte duur: in 1800 waren er
nog slechts vier fabrieken over.

Op twee schilderijen van Isaac Ouwater uit 1785
zijn het huis en de bijgebouwen minutieus en
waarheidsgetrouw afgebeeld. Ook op diverse
kaarten zoals die van P. Ketelaer uit circa 1780
staat de katoendrukkerij aangegeven.

In 1769 werd Pieter van Dokkum eigenaar van
de fabriek. Hij bracht in 1772 een deel van de in
boedel van Vreedenhorst ter veiling: De ‘zeer
zindelijke inboedel’ bestond uit: goud- en zilver
werk, schilderijen, staand en spelend horologie,
linnens, tafelgoed en porceleinen, beddens, kabi
netten, kasten, kisten & c. Alsmede paarden en
rijtuigen, tent jacht, vischwand en hooi, mitsga
ders 42 tonnen gezouten vlees. Tevens werden
toen 17 1/100 aandelen in de fabriek verkocht. In
de jaren hierna zouden nog diverse malen aan
delen verkocht worden.4 Ondanks de aandelen
uitgifte redde de fabriek het niet. In augustus
1811 werden alle degenen welke nog iets te pre-
tendeeren mogten hebben of verschuldigd zijn
aan de gewezen koperplaats-chitzdrukkerij ge
naamd Vreedenhorst onder de firma van Pieter
van Dokkum en Company verzocht om zich te
melden ten kantore van de keizerlijke notaris J.A.
Molster aan de Keizersgracht te Amsterdam. Op
24 september 1811 werd de fabriek geveild.

Carl van Walree
Carl van Walree was eigenaar van Vreedenhorst
van 1829 to t 1832. Maar Vreedenhorst was niet
het enige huis dat hij bezat. Van Walree was een
grootgrondbezitter, die de tegenover Vreeden
horst gelegen buitenplaats Breevecht bezat met
landerijen to t aan de Angstel, waar het daar ge
legen buiten Kroonesteijn ook van hem was. In

feite was zijn terrein dus net zo lang als dat van
zijn buurman Jan van der Tuuk, die op Welgele
gen woonde, het buurhuis van Breevecht. Tus
sen beide terreinen liep een weg van de Vecht
naar de Angstel, waar de trekschuit stopte.
Door de aankoop van Vreedenhorst kreeg Van
Walree grond direct aan de overzijde van de
Vecht. Wellicht was zijn buurman Van der Tuuk
zijn grote voorbeeld, die immers al in 1795 vrij
wel de hele Dorssewaardpolder (behalve de
grond van Vreedenhorst) als overtuin had ge
kocht. Helaas kostte de megalomane actie om
de polder om te vormen to t landschapspark
met lanen, vijvers en bossen Van der Tuuk zijn
gehele kapitaal. Het parkbos werd na zijn faillis
sement gerooid. Op luchtfoto’s zijn nog wel alle
lijnen zichtbaar die gevormd werden door de
kronkelige sloten en oude lanen. Van Walree
trad dus wel in de voetsporen van zijn buurman;
door zijn overlijden al drie jaar na de aankoop
van Vreedenhorst zou hij nooit diens grondbezit
evenaren.

Gebroeders Blatt
De roaring twenties waren ook op Vreedenhorst
letterlijk roerige tijden. Toen woonden de ge
broeders Blatt er, die bekend stonden om de
feesten die ze in hun tuin gaven.5 Tientallen
scherven van servies en glaswerk zijn in het gras
gevonden als stille getuigen van ongetwijfeld
memorabele bijeenkomsten. Ook zijn vele oes
terschelpen en lege wijnflessen uit de gracht
opgebaggerd. De broers waren sponsors van
het eerste uur van de in 1924 opgerichte Mu
ziekvereniging ‘De Vecht’. Dit resulteerde er
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Een ansichtkaart uit de jaren twintig (coll. BvB).
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zelfs in dat hun huishoudster, juffrouw Clasie,
de in 1925 gebouwde muziektent mocht openen
door een lint met een antieke schaar door te
knippen.

Tuin

Telde de buitenplaats in 1728 36 ha , in 1847 was
dat vier ha en in 1910 nog maar één ha. Negen
tig  jaar later is deze, zoals hierboven vermeld,
naar de huidige acht hectare uitgebreid.

Wat direct opvalt bij het betreden van de op
rit naar het huis, is het houten hek. Dit is een re
plica van het oorspronkelijke hek, dat in 1956 bij
een verhuizing omver gereden werd. De onder
delen bleven echter bewaard en dienden decen
nia later to t voorbeeld voor het huidige hek.
Houten hekken kwamen in de zeventiende en
achttiende eeuw vaak voor bij buitenplaatsen in
de Vechtstreek, maar tegenwoordig is dit het
enige ‘originele’ houten hek dat nog bestaat in
de regio. Ook de waterbank aan de Vecht herin

nert aan de tijden dat men met de trekschuit de
Vecht afreisde. Van de tientallen waterbanken
die er ooit waren, is slechts één achttiende-
eeuwse bank bewaard gebleven: bij Beek en
Hoff te Loenen. De nieuwe waterbank bij Vree-
denhorst en de in 2011 gebouwde waterbank bij
de Hinderdam zijn de enige twee moderne vari
anten die deze traditionele elementen levend
houden.

De tuin direct om het huis bevat nog vele eeu
wenoude bomen, zoals de vier beuken aan de
voorzijde van 150 jaar oud en de moerbei aan de
zijkant van 350 jaar. In vroegere tijden was de
tuin nog veel gevulder dan nu het geval is. Zo le
zen we in een verkoopadvertentie van het huis
in de Leydsche Courant uit 1728: De vermakelijke
buitenplaats Vreedenhorst, met zijn heerenhuy-
zinge, stallinge, wagenhuys & co, met zijn lande
rijen en boerenwooning, te samen groot 36 mor
gen zoo wey-, hooy- als bouwland, staande ende
gelegen aan de rivier de Vegt, omtrent Vreeland.
Zijnde huysinge met veele fraaye vertrekken, en
de plaats met 4 boomgaarden, met extra soorten
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Het schilderij van Isaac Ouwater waarop de bijgebouwen van de katoendrukkerij zijn afgebeeld.

van fransse en andere vrugtbomen, moestuyn
met aspergebedden, twee bloementuynen, rond
om de plaats met 6 schoone laanen en vijvers,
sterrebos, speelhuys & co en verder zoo als bij de
gegadingden kan worden gezien.

In 1847 werd de tuin als volgt beschreven:
fraai aangelegde bloementuin en plantsoen,
plein en lanen beplant met zware eiken, iepen,
linden, essen en populierenbomen, konijnenberg,
boomgaarden voorzien van allerlei soorten ex
quise en andere vruchtbomen; voorts tuinmans
woning met schuur, vruchtbare tuin en warmoe-
ziersgrond met houten schutting, met perzikbo-
men beplant; een perceel welig wel toegemaakt
weiland, benevens bosland, tesamen circa 5 bun
ders.

Niet alleen uit advertenties, maar ook uit dag
boeknotities krijgen we een levendig beeld van
de tuin en het huis. In Vechtkroniek 4 staat een
beeldend verslag uit de dagboeken van Emmy
Cehlen, die als klein meisje tussen 1910 en 1915
vakanties op Vreedenhorst doorbracht bij de fa
milie Pouw. De lezer waant zich letterlijk even in
‘het paradijs Vreedenhorst.’6

Huidig tuinontwerp

Vanuit hun decennialange expertise met het
ontwerpen en onderhouden van historische tui

nen hebben de eigenaren vanuit hun bedrijf
Groenpartners een plan ontwikkeld om de enor
me uitbreiding met zeven ha vorm te geven. Zij
kozen voor een moderne uitbreiding naar oud
principe, alles in het kader van natuurontwikke
ling. Allereerst werden zichtassen gecreëerd.
Niet door middel van lanen maar door middel
van sloten, gegraven in een zogenaamde
‘ganzevoet’: vanuit één punt naar vier kanten
uitwaaierend. Hierdoor werd een logische en
ruimtelijke eenheid bereikt.

De vruchtbare weilanden werden verarmd: de
grond werd afgegraven en op sommige plaat
sen als verhoging in het landschap opgewor
pen. Hierop werden solitaire bomen met een
hek eromheen geplaatst, zodat een
‘coulisseneffect’ bereikt wordt dat het land
schap diepte geeft. Dit past in de Engelse land
schapsstijl, die rond 1700 opkwam. Hierin werd
een natuurlijk effect beoogd, waarin verras
singseffecten, een spel van licht en schaduw en
gebogen lijnen belangrijk waren.

Het grasoppervlak, dat door machinaal maai
en glad was, werd express glooiend gemaakt,
zoals dat hoort bij een voormalig overstro
mingsgebied van een rivier. Zonder enige moei
te kwamen in een paar jaar tijd vele soorten bij
zondere bloemen op langs de sloten en in het
gras (dotterbloemen, kattenstaarten, margrie
ten, korenbloemen, klavers en streepzaad). Een
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Het originele houten hek met twee dienstboden ervoor,
circa 1910 (coII. BvB).

van de sloten van de ganzevoet eindigt in een
vijver met daarin een ‘eilandje van Rousseau’.7

In 2003 is een gemengd parkbos aangeplant
van snel en langzaam groeiende bomen (het
‘wijker en blijver’-systeem) en bessendragende
struiken. De laagstamboomgaarden zijn deels
vervangen voor hoogstamboomgaarden, waar
110 appelbomen staan in wel zestig soorten. De
eigenaar is niet voor niets pomoloog, een ken
ner van fruitbomen!

Zo is Vreedenhorst een prachtig voorbeeld
van hoe een historische buitenplaats in de loop
van de eeuwen is aangepast aan de wensen van
de eigenaar, met instandhouding van de histori
sche uitstraling. Heel bijzonder is dat eigenaren
zoveel tijd en liefde stoppen in hun monument.
Het gaat allemaal niet vanzelf, een historisch
monument met park onderhouden en voor de
toekomst in stand houden, met respect voor
het verleden. Bij Vreedenhorst wordt hier -  met
succes -  keihard aan gewerkt.8

Drs. Juliette Jonker-Duynstee verdiept zich al ja-
ren in de (cultuur)geschiedenis en de toeristische
aspecten van de Vechtstreek. Vanuit haar bedrijf
VechtExclusief is zij gids, doet zij onderzoek naar
monumenten, houdt zij lezingen en is zij (mede)
auteur van publicaties over de Vechtstreek zoals

Vechtgids, een cultuurhistorische gids van de
Vechtstreek. Daarnaast is zij eindredacteur van de
Vechtkroniek (CKCL) en actief in diverse organisa
ties, waaronder het Oudheidkundig Genootschap
Niftarlake.

Noten

1. De boerderij is in 1908 opnieuw gebouwd en in
1910 los verkocht van de buitenplaats (advertentie
in Het Nieuws). Circa 1957 is er een huis gebouwd
tussen de buitenplaats en de boerderij, dat in 1990
gemoderniseerd is.

2. Er werden drie ‘ lootsen’ gebouwd die dienden als
drukkerij, afkokerij en drogerij (RAU, DG 2107, fol.
3). In een latere akte worden genoemd: drukloots,
kookloots, blauwtrekkerij, turfschuur, pakhuis,
kalkhok en werkliedenvertrek (RAU DG 2108). De
fabriek stookte de ovens op turf, die nota bene uit
Friesland kwam. De Friese schipper Jaap Troost
voer jarenlang zijn ‘vriesche tu rf’ naar de fabriek.
Turf uit Friesland was in deze tijd beter dan de
‘eigen’ turf, die meer rook gaf.

3. Deze fabriek was van 1774-1784 actief in Loos-
drecht.

4. De verkopen van aandelen vonden plaats in: 1774:
2300 a ƒ 1200,1778 : 3 maal 1/100 a ƒ 1200,1790: 2 a ƒ
1200, 1802: liquide effecten verkocht a f  7200 ten
laste van de fabriek met de daarbij behorende ge
reedschappen, 1804: 17 aandelen a f  500, 1805: li
quide effecten verkocht, 1807: 2/100 aandeel, 1810:
1 a f2000 (bron: diverse advertenties, Huisarchief).

5. Pieter Johan Coenraad Blatt en Christiaan Blatt wa
ren directeuren van de maatschappij to t exploita
tie van onroerende goederen te Amsterdam.

6. Het artikel is integraal te lezen op www.sabine.nu.
Op deze website staan alle gedigitaliseerde versies
van de Vechtkroniek t/m  2007.

7. De achttiende-eeuwse Franse filosoof Rousseau
was de aanzetter to t de Romantiek en daarmee
to t de Engelse landschapsstijl. Hij is begraven op
een eilandje in het Franse Ermenonville, waarvan
er meerdere in de wereld zijn nagemaakt als eer
betoon aan hem. Op zo’n eilandje staan altijd een
smalle rechte boom (in Zuid-Europa een cipres, in
Nederland een populier) en een treurwilg.

8. In het themajaar van de historische buitenplaats
worden tweemaal rondleidingen georganiseerd
door het huis en de tuin. Kijk voor informatie een
aanmelden op www.vreedenhorst.nl.
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Larenberg tussen herinnering en behoud
Interview met mevrouw Van Asch van Wijck
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De bezitters van een buitenplaats zijn in de
ogen van de buitenwereld vooral bevoorrecht.
Onlangs nog was er nog een rel rondom de
‘feodale’ heffing van de dertiende penning door
de eigenaars van kasteel Renswoude.1 In een
interview met Vicky van Asch van Wijck, tot
voor twee jaar met haar echtgenoot Henrick
eigenaar van de buitenplaats Larenberg in La
ren, wordt duidelijk dat aan de rechten ook veel
plichten zijn verbonden. Daarenboven meent zij
dat er ook een verantwoordelijkheid voor de
gemeenschap ligt voor het behoud van Laren
berg als bijzonder Nederlands erfgoed.

Larenberg is een rijksmonument Verschaft die
status de gebouwen en het terrein eromheen dan
niet voldoende bescherming?
Bescherming wel als rijksmonument. Rijksmonu
menten zijn redelijk beschermd, daar heb ik het
minder over. Ik heb het over ‘complex be
schermde historische buitenplaatsen’, zoals dat
officieel heet. Dat is heel mooi beschreven op
de website2 en uiteraard op de monumentenbe
schikking zelf. De buitenplaats is een entiteit:
gebouw(en) en omgeving horen samen. Het
huis is niet voor niks op dit punt geplaatst en
Larenberg is heel goed beschreven in twee
boekjes Pracht van het Gooi en Het Gooi Toen en

Nu, die pas twee jaar uit zijn. Vroeger is er nooit
aandacht aan besteed. Het leefde niet en er
werd op afstand naar gekeken. In het kader van
het jaar van de historische buitenplaatsen sprak
ik onlangs enkele burgemeesters en wethou
ders, die opmerkten: ‘We zijn wakker geschud.’

Heeft dat er ook niet mee te maken dat dit huis
heel lang privé bezit is geweest? Of anders ge
zegd, nu u het huis gaat verlaten, denken de au
toriteiten ineens: We moeten wat?
Ja, dat is een Gooise benadering. De gebouwen
die een commerciële waarde hebben, zijn in ons
familiebedrijf bedrijf ondergebracht, aangezien
de kosten privé niet meer op te brengen zijn.
Zeker na een langdurige procedure in verband
met bouwplannen die zich in de zichtas bevin
den. Dat kost een hoop geld.

Zeker als je zo'n rechtszaak zou verliezen!
Wij hebben tot nu toe alles gewonnen.

Hoe bent u in Larenberg terechtgekomen?
Ik ben hier gekomen door mijn huwelijk en heb
er bijna veertig jaar gewoond. In 1887 heeft de
familie dit landgoed gekocht. Dat was de familie
van mijn schoonmoeder, Insinger. Larenberg is
altijd in de familie gebleven in een onverdeelde
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Foto vorige pagina: Mevrouw Vicky van Asch van
Wijck-von Papen en haar echtgenoot /hr. Henrick van
Asch van Wijck op harenberg (foto  Studio Kaster-
mans).

boedel. Wij zijn een familie, dat ziet u wel, die
zich tot in het gekke toe verantwoordelijk voelt
voor beide landgoederen, Larenberg te Laren en
Prattenburgte Rhenen. Om fysieke redenen
hebben wij ons moeten beperken tot en bewo
nen van één landgoed.

Maar de verkoop van Larenberg is toch even
overwogen?
Bij een eventuele verkoop ging het uitsluitend
om de gebouwen en de naaste omgeving in
erfpacht. Inderdaad, maar toen hebben we met
onze nicht (onverdeelde boedel) gesproken en
de zaak anders opgelost zoals ik al vertelde. We
hebben geweldige aanbiedingen gehad wat
betreft de akkers. Iedereen was aan het specu
leren dat er grond voor woningbouw zou vrijko
men. We hebben er toen zelf voor gezorgd dat
die akkers nu geëxploiteerd worden door een
stichting die zich bezighoudt met oude land
bouwgewassen en buren aangemoedigd dat
ook te doen.
Wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor de
gang van zaken. Erfgoed schept verplichtingen.
Je mag niet de zwakste schakel zijn in de keten
van generaties. Zo zijn mijn man en ik opgevoed.
Wij hebben het buiten altijd verdedigd en onder
houden. Wij streven ernaar de structuur van het
landgoed in tact te houden.
We hebben besloten het landgoed open te stel
len voor wandelaars, zolang dat financieel is vol
te houden, omdat we geen cent subsidie krijgen.
Tegenwoordig ben je aansprakelijk voor onge
lukken die op jouw terrein gebeuren en de ver
zekeringspremie is te hoog. We liggen binnen de
bebouwde kom en we zijn ook een bosbedrijf.
Dat is nogal ingewikkeld en je moet dat steeds
uitleggen aan de gemeente. Wij kunnen niet op
een landgoed met circa tienduizend bomen,
voor elke dunning per boom afzonderlijk een
kapvergunning aanvragen. We vallen onder de
boswet, dus je moet het bos onderhouden, dat
betekent dat je moet uitdunnen. De gemeente
begint dat langzamerhand te begrijpen. Dat is
geen verwijt, maar een constatering.
Anderzijds, vind ik het heel erg jammer dat de
gemeente niet altijd in het belang van het land

goed handelt, bij voorbeeld door bouwplannen
in de zichtas toe te staan.

Wat is precies het probleem met de zichtas?
De zichtas is vastgelegd in het kadaster en ook
in de monumentenbeschikking. Dat is een servi
tuut waarin is vastgelegd dat er nooit gebouwd
mag worden in de zichtas. Wij willen het buiten
als een geheel handhaven voor de gemeen
schap, omdat de zichtas een belangrijk onder
deel is van de historische parktuin op landgoed
Larenberg.

Door wie werd er dan aan de zichtas gemorreld?
Door de gemeente?
Nee, niet door de gemeente. De gemeente
heeft een bouwvergunning gegeven voor een
bouwplan dat zich in de zichtas bevindt en dus
in strijd is met het servituut.

Maar daar moet de gemeente toch een vergun
ning voorgeven op basis van een bestemmings
plan?
Ja, dat is juist, maar het oude bestemmingsplan
vertoonde lacunes. U zei eerder dat als je een
rechtszaak verliest, dat kosten met zich brengt.
Maar als je wint, is dat ook kostbaar. Je begint
eerst een kort geding, dat win je. Dan heb je een
bodemprocedure, dat win je. Dan gaat de ande
re partij naar het Hof en ben je vier jaar verder.

De tegenpartij hoopt natuurlijk dat u het opgeeft.
Dat heeft u goed gezien. Maar het is natuurlijk
wel ontmoedigend, want in feite is deze kwes
tie van algemeen belang. Ons belang is minder
aan de orde. Wij willen Larenberg gewoon als
entiteit bewaren. Dat heeft de rechter ook altijd
onderkend.
Maar het belangrijkste is dat de gemeente in
ziet, dat behoud van Larenberg van algemeen
belang is en daarom is de Stichting Vrienden van
Larenberg ook zo belangrijk. Het is vooral be
langrijk, dat bewoners van Laren en het Gooi
zich in ideële zin betrokken voelen.
Intussen blijft de familie ook betrokken, zoals
onze twee zonen. Voor mensen van boven de
zeventig, zoals mijn man en ik, is het fysiek niet
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meer op te brengen een landgoed te runnen. In
het koetshuis komen twee woningen en daar is
ook door de gemeente een bouwvergunning
voor verleend. Het hoofdgebouw zal ook een
andere bestemming krijgen. Een landgoed blijft
toch altijd een ‘kind’ van je.

Wat kunt u vertellen over het wonen in het verle
den, het personeel en de relatie met de omwo
nenden?
Het was keihard werken, dat is een ding dat
zeker is. Maar er zijn hier best wat romances
ontstaan. Zo kreeg de dochter van een hulp van
mij, die mij kwam helpen, nadat ik in 1974 van
een tweeling was bevallen, verkering met de
tuinman. Ze zijn later getrouwd. Zij is helaas
overleden, maar ik heb onlangs haar zuster nog
gesproken. Zij kwamen uit zo’n grote Larense
katholieke familie met zes kinderen. De mensen
die hier in dienst waren, waren eigenlijk mem
bers of the family.
In het koetshuis woonden twee dochters van
tuinman Piet die uit Huizen kwamen. De groot
vader van mijn man, de bankier Insinger, beloof
de aan het ziekbed van Piet dat zijn dochters
altijd gratis daar mochten blijven wonen en dat
hij zich hierover geen zorgen hoefde te maken.
De ene dochter was niet volgroeid en de lucht
was hier beter, hoger gelegen, dan in Huizen.
Het is niet voor niks dat hier ooit sanatoria wer
den gevestigd. Ik zeg wel eens gekscherend
‘champagnelucht’. Het huis werd ook aange
past, want zij lag altijd voor het raam. Toen Ger-
rie overleed, is haar zuster Marrie teruggegaan
naar Huizen. Wij hebben de belofte van groot
vader gestand gedaan en haar to t het laatst
betaald.
Zo is er ook een echtpaar dat hier 33 jaar heeft
gewerkt en nu in Almere woont, een dag per
week om half zes opstaat om naar Rhenen
(landgoed Prattenburg) te komen. Zij zijn inmid
dels ook op leeftijd.

Waar kwam het personeel vandaar? Waren er
ook families die van generatie op generatie op
Larenberg werkzaam waren?
Op Prattenburg wel, in Laren niet. Hier kwam

het personeel vooral uit Laren en Spakenburg.
Dat heeft er ook mee te maken dat Larenberg
een lange periode verhuurd is geweest. Vlak na
de onafhankelijkheid van Indonesië dreigde dat
hier, zoals elders, Ambonezen zouden worden
ingekwartierd, dus vanaf 1949. Wij vonden toen
iemand die terugkwam uit Indonesië, die hier
met zijn gezin wilde wonen, na het overlijden
van de heer Insinger. Eerst werd het huis ver
huurd voor vijf jaar en dat is uiteindelijk twintig
jaar geworden. Alleen Marrie, de dochter van de
tuinman, heeft die periode overbrugd.

En tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Laren
berg toen door de Duitsers gevorderd?
Ja, in het laatste jaar van de oorlog. Maar vindt
u het niet erg, als we het over de nazi’s hebben
en niet over de Duitsers. Ik ben de dochter van
een vader die in het concentratiekamp Buchen-
wald is vermoord en van huis uit Duitse, daarom
maak ik altijd onderscheid. Het heeft ook met
de Nederlandse taal te maken. Engelsen hebben
het altijd over de nazi’s en Nederlanders spre
ken over de Duitsers en de Duitse bezetting.
U vroeg eerder hoe wij hier terecht zijn geko
men in het begin van de jaren zeventig. Dat is
een leuk verhaal. De toenmalige huurder liet op
een gegeven moment weten, hij ging met pensi
oen, dat hij kleiner ging wonen. Al zijn dochters
waren getrouwd en het huis uit.
Toen zei mijn man: ‘Ga jij nou met jouw moeder
een kopje thee drinken bij de huurder en kijk of
je het huis wel aankan. En ik ga niet mee, ik wil
je niet beïnvloeden.’ Wij woonden destijds heer
lijk op de Reguliersgracht en ik wilde bewust in
mijn geboortestad leven. Dus ik kom hier in de
auto en toen wees mijn moeder op een grote
boom waarin mijn man als kleine jongen zijn
naam had gekerfd en die naam, met een gecor
rigeerde spelfout, was met de boom natuurlijk
meegegroeid. Het was duidelijk dat hij terug
wilde komen. In Amsterdam troffen we mijn
man ijsberend aan. Je kon wel zien dat hij ner
veus was. Toen zei ik; ‘ In feite heb jij het al be
sloten, toen je jouw naam in die boom schreef.’
Maar wat is nou het geheim van de verknocht
heid aan een plaats, een huis? Dat zijn de goede
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Larenberg in jaartallen

1833 Larenberg wordt gesticht door de Amsterdammer jhr. mr. Cornells Backer. De buiten
plaats wordt in zijn geheel ontworpen door de architect J.D. Zocher jr.
1850 Cornelis Backer wordt Commissaris des Konings te Overijssel en vertrekt naar Zwolle.
Larenberg komt in de periode 1851-1897 door verkoop telkens in andere handen.
1869 Een van die kopers is het echtpaar G.L. Wurfbain-Beetz. Deze eigenaren verrichten enke
le verbouwingen aan het buiten. Tien jaar later, in 1879 wordt hun vijftigjarig huwelijk in Laren
groots gevierd. Wurfbain overlijdt in 1882 en zijn vrouw in 1886.
1897 De bankier Anton Frederik Insinger (Heemstede 1844-Laren 1920) koop Larenberg op een
veiling. In de jaren daarop trouwen zijn beide zoons elk met een freule Roëll, die zusters zijn.
Sindsdien is Larenberg door vererving in de familie gebleven.
1927 De kleindochter van Anton Frederik, Inès Insinger, trouw t jhr. mr. dr. Lodewijck Henrick
Karei Cornelis van Asch van Wijck (Rhenen, landgoed Prattenburg,i888-Amsterdam 1971)
1971 Larenberg en Prattenburg vererven op de nazaten Van Asch van Wijck. Jhr. Henrick van
Asch van Wijck en zijn vrouw Vicky von Papen nemen intrek in Larenberg. Vanuit Laren be
heert het echtpaar tevens landgoed Prattenburg.
2010 Oprichting van de Stichting Larenberg. Het echtpaar Van Asch van Wijck verhuist naar
Prattenburg, omdat de zorg voor twee buitenplaatsen fysiek te zwaar wordt. De familie blijft
betrokken in het beheer van Larenberg.
(bron: www.vriendenlarenberg.nl; Nederlands Adelsboek 1987; kranten.kb.nl)

jeugdherinneringen. Dat merk ik ook bij mijn
zoons. Je legt een fundament voor de toekomst
door heerlijke herinneringen in de kindertijd.
Mijn man kwam uit Den Haag bij grootvader
logeren en dan ook nog bomen planten en die
zien groeien. Het bos was niet verhuurd, dat
heeft mijn man altijd onderhouden. Ik ben ervan
overtuigd dat mijn kinderen ook met Larenberg
verbonden zullen blijven, omdat ze zoveel heer
lijke herinneringen hebben.

Dus eigenlijk maakt u gebruik van een truc, Mar
cel Proust waardig.
Ja, het is een truc, maar hij werkt. Dat legt een
fundament, ook al is het soms zwaar. Toen ik
net getrouwd was, kwam het voor dat er moest
worden gekozen tussen op vakantie gaan of het
dak repareren. Dan kreeg het dak prioriteit en
dat vind je als jonge vrouw niet leuk.
Toen we in 1971 terugkwamen, lagen we hier op
matrassen en hebben een jaar lang het woon
huis moeten restaureren. Het huis was nogal
uitgewoond en er was tw intig jaar binnen haast

niets aan gedaan. Het was ook opmerkelijk dat
lokale bevolking zich verheugd toonde, dat de
familie Insinger terug was. Zo leeft dat nu niet
meer.

De oprichting van de Vrienden van Larenberg is
dus een andere manier om betrokkenheid van de
omgeving to t stand te brengen?
Precies. Dat is de gedachte en de vrienden moe
ten we ook wat bieden.
Er is wel een verschil met Prattenburg. Die bui
tenplaats heeft meer contact met de buitenwe
reld, door een website, rondleidingen voor de
schooljeugd en studenten. Door het bijbrengen
van natuurbewustzijn en het ontplooien van
allerlei activiteiten. Daarom zijn we dit jaar ook
gekozen to t landgoed van het jaar 2012.
Laat ik u vertellen dat wij dat hier op Larenberg
ook hebben geprobeerd. Ik heb destijds aan een
vroegere wethouder verteld, wat wij daar doen
met het project van ‘Luchtkasteel to t dassen
burcht'. Maar ik kreeg totaal geen respons. Op
Prattenburg krijg ik meer dan duizend kinderen
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jaarlijks op bezoek. Nu zijn er ook vrijwilligers,
biologen en architectuurstudenten. Toen had ik
het eigenlijk al veel te druk en was ik veel te veel
op Prattenburg. Larenberg is te groot voor ser
vet en te klein voor tafellaken. Prattenburg kun
nen wij met veel inspanning economisch run
nen.
Larenberg kunnen we, als we een goed jaar heb
ben en goede prijzen maken voor het hout, net
quitte draaien. Het bos kan zichzelf dan bedrui
pen, maar de gebouwen niet. Als we het een
beetje slim aanpakken, onze kinderen hebben
ook naast hun studie communicatie en rechten
ook cursussen bosbouw gevolgd. In het geval
van Prattenburg kunnen we meer doen. We
kunnen het ook onderhouden.

U zegt dus dat Prattenburg meer wordt gedra
gen door de gemeenschap en de politiek.
Maar ook door de provincie. Wij zijn het meest
bezochte landgoed van de Utrechtse Heuvel
rug: 190.000 bezoekers. Dat komt natuurlijk ook
door de nabijheid van Veenendaal met 62.000
inwoners. We zijn de achtertuin van Veenendaal
en daardoor is Prattenburg ook een beetje van
hun. De mentaliteit in het Gooi is anders, ook
van de politiek. De mensen zijn meer op zichzelf
gericht. Is het u overigens opgevallen dat wij
een van de weinige huizen in het Larense zijn,
die geen toegangshek hebben?

Als u in Laren vertelt wat er in Rhenen wel kan,
wat is dan de reactie?
Ik heb het gevoel, dat ze een andere taal spre
ken. Maar ze zijn ook gevangen in een situatie
waarin wordt gedreigd met hoge claims, omdat
niet mag worden gebouwd in de zichtas. Daar
schrikt de gemeente wel van.
We zijn nu een plan aan het maken voor het
landgoed, wat betreft het bosbeheer. Je moet
als Brugman praten, want ze begrijpen het niet.
Er is ook geen kader. Ze kunnen het niet verge
lijken. Anderzijds moet je ook altijd naar jezelf
kijken. Misschien hebben wij het ook te druk
gehad. Mijn man was hier wel kerkvoogd, maar
werkte in Amsterdam en is nooit lid van een
politieke partij geweest.

De public relations lieten te wensen over?
Wij waren misschien wat teveel naar binnen
gericht. De tijden zijn veranderd. Ik heb lang in
de Stichting voor Behoud van Historische Bui
tenplaatsen gezeten en dan besprak men de
dingen onder elkaar. Die vereniging bestaat nu
niet meer, maar er is een nieuwe opgericht.
Larenberg is nu nog een zorgenkindje. Maar ik
denk dat het goed komt. Ik ben een optimist.
Het jaar van de historische buitenplaatsen, wij
zijn de laatste der Mohikanen, vijfhonderd zijn
er nog over, levert veel publiciteit op. De men
sen zullen begrijpen wat het begrip complex
historische buitenplaatsen inhoudt, de politiek
wist daar niets van. Laat staan de burger. Wij
krijgen geen cent subsidie, ook niets van de
gemeente Laren, terwijl het grootste deel van
het terrein van 25 ha open is voor het publiek.
Toch gebeuren er mooie dingen. Er komt een
leerstoel in Groningen onder leiding van profes
sor Kuiper en een docent die architectuurge
schiedenis gaat geven.3 Ook bestaat er nu een
website van Noord-Holland4 met daarop een
uitvoerige beschrijving van het landgoed Laren
berg. Men begint langzaam te begrijpen dat als
we dit niet bewaren, dan zijn we het allemaal
kwijt. Dat is een positieve ontwikkeling. Daarom
ben ik blij met dit jaar van de buitenplaatsen.

Joris Cammelbeeck
drs. Inger Groeneveld, architectuurhistorica

Noten

1. Zie hiervoor o.a. het opiniestuk door August Hans
den Boef in de NRC van 15 augustus 2012 en de
repliek hierop door Liesbeth Cremers, voorzitter
van de Vereniging Particuliere Historische Buiten
plaatsen in de NRC van 23 augustus 2012.

2. www.vriendenlarenberg.nl.
3. Bedoeld is de aanstelling per 1 september 2012 van

prof.dr. Yme Kuiper als bijzonder hoogleraar Histo
rische buitenplaatsen en landgoederen, en de
aanstelling van een universitair docent Historische
buitenplaatsen en landgoederen.

4. www.oneindignoordholland.nl
en www.binneninbuitenplaatsen.nl.
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Natuur en landschap van de Vechtstreek
De Vechtstreek voortdurend op de schop genomen

Jan Vollers

Een spannende reis terug in de tijd. Zo zou men
de gedurfde, want niet geringe onderneming
kunnen schetsen die Wim Weijs met medewer
king van een team van gastauteurs op zich
heeft genomen om Natuur en Landschap van de
Vechtstreek (dit is meteen de titel van het hier
besproken boek) in kaart te brengen. Een state-
of-the-art boekwerk dat in 2011 verscheen en
daarmee tegelijk de jubileumuitgave werd van
de Stichting Commissie voor de Vecht en het
Oostelijk en Westelijk Plassengebied, kortweg
de Vechtplassencommissie die dat jaar 75 jaar
bestond. Het boek werd dan ook tijdens een
symposium op 8 oktober 2011 in kasteel Nyenro-
de feestelijk ten doop gehouden.

De reis begint vér terug: vanaf dat het landijs
zich ca 370 000 BP 1 (Saalien) opnieuw naar het
zuiden uitbreidde tot de lijn IJmuiden- Muiden-
Nijmegen. Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug
werden toen opgestuwd. Dekzand en klei ste
ken bij Muiderberg en Nederhorst den Berg er
bovenuit. Rond 1500 v. Chr., leren de recentste
geologische inzichten, strekte zich een keten
van veenmeren uit van Breukelen to t Muiden
waar pas rond 1000 v. Chr. een permanente
afvoer van Rijnwater doorheen slingerde: de
huidige bedding van de Vecht 2 takte voortaan
aan bij Angstel en IJ. Rivieruitbraken brachten
sedimentatie in het Aetsveldse meer en het
Muidermeer, rond 650 na Chr. waren deze ge
heel opgevuld. De oeverwallen raakten geleide
lijk bewoond. De invloed van de Noordzee
breidde zich tot Almere (= Zuiderzee) uit en
dikke zeekleipakketten reikend tot Ankeveen
werden afgezet op het hoogveen. Weijs valt
onder anderen De Bont3 bij dat het Naarder-
meer en de Horstermeer er ‘altijd’ waren, maar
nuanceert dit weer door de huidige ligging van
het eerstgenoemde meer te verklaren als uitlo
per van het oudere, meer oostelijk gelegen
Aetsveldse meer, door de afzet van klei - to t de
aanleg van de Meerdijk dit in 1389 afstopte - en
door het wegslaan van al het hoogveen tussen

1000 en 1500. Iets dergelijks voltrok zich voor de
Horstermeer, deels kon rivierklei in de vijfde
eeuw zich daar afzetten, maar in 1112 voorkwam
de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij
Duurstede dat dit proces verderging.

Het is misschien erg negatief gedacht maar
daarom is de stelling niet onjuist dat de mens in
deze eeuw feitelijk opgescheept zit met soms
nauwelijks omkeerbare gevolgen van eerdere
ingrepen in een uiterst kwetsbare natuurlijke
omgeving. Het landschap van plassen met
legakkers, laagveen, rietland dat wij zo kenmer
kend achten voor de Vechtstreek, is (wellicht
te) vaak op de schop gegaan.

Als het boek aan de hand van de gedetailleer
de beschrijvingen van de huidige ecosystemen
ons ergens inzicht in geeft, is het wel dat het
resultaat van alle opeenvolgende ingrepen door
de mens, een steeds ingewikkelder legpuzzel
heeft opgeleverd. Een aanmerkelijk areaal is nu
in handen van natuurbeschermers. Ze hebben
hun handen er vol aan. Maar de economische
druk van agrariërs, bewoners én van recreanten
zet het landschap in het andere deel zwaar on
der druk.

Die legpuzzel is de resultante van wat Weijs
een aantal grote transformaties noemt. Ik vind
transformaties eigenlijk een te academische
term, alsof deze belangrijke veranderingen over
onze voorouders heen waren gekomen in plaats
van door hen zelf geïnitieerd.

Iedere transformatie resulteerde weer in
volgende nieuwe problemen waarvoor volgen
de generaties werden gesteld. En latere genera
ties zagen aanvankelijk nieuw profijt, maar wer
den daarop ook weer voor andere problemen
geplaatst.

Vier grote transformaties
Weijs onderscheidt vanaf de Middeleeuwen:
-  in de Middeleeuwen verdween het oorspron

kelijke woeste landschap en werd bouwland
benut voor landbouw, werden bossen ge-
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rooid en tref je vele eendenkooien aan;
-  in de zestiende en zeventiende eeuw kwam

het grootste deel van de Vechtstreek onder
de zeespiegel te liggen en werd ingepolderd,
molens werden hier al in de vijftiende eeuw
geïntroduceerd; droge turf werd als brand
stof gebruikt; het slagenlandschap met zijn
opstrekkende verkavelingen gaf het land zijn
karakteristieke aanblik van smalle, langwerpi
ge percelen met vele afwateringssloten, maar
het land klonk wel in snel tempo verder in;

-  in de achttiende en negentiende eeuw ging
men over op natte turfwinning, grote veen
piassen bleven achter, die bij verschillende
stormen gevaarlijke dimensies aannemen;
dijken en molens werden steeds onontbeerlij
ke r;

-  verschillende meren werden ingepolderd en om
gezet in landbouwgrond (droogmakerijen);
alleen met het Naardermeer lukte dit niet
blijvend; sommige plassen werden voor zand
winning fors uitgediept, andere werden als
vuilstort gebruikt of juist als zoetwaterwin-
ning uitgediept;

-  woningbouw, industrie en wegen versnelden
het verder inklinken van het laag gelegen
open land.

Maar er waren ook nog andere deels economi
sche, soms militair-strategische belangen die
onze voorouders deden besluiten fors in het
landschap in te grijpen. Adel en geestelijkheid
bouwden versterkte burchten op de hoger gele
gen delen. De kastelen werden vaak her- en
verbouwd4. Hollandse graven en Utrechtse
bisschoppen waren ook vaak belangrijke gang
makers om het nog wilde moerasgebied uit te
geven voor ontginning.

Pas de rijke burgerij, vooral uit Amsterdam,
verbouwde bestaande kastelen om to t een
buitenverblijf of lieten er als beleggingsobject
nieuwe bouwen. Met bijgebouwen, kassen,
slangenmuur, doolhof of berceau werden zij
lusthoven. Vele werden in de loop van de tijd
gesloopt. In de twintigste eeuw werden ook
nieuwe aangelegd zoals Sypestein bij Loos-
drecht, Terra Nova bij Vreeland en Haarzuilens
bij Vleuten.

Weijs besteedt vooral aandacht aan de typische
parkbossen en daar florerende planten, niet
zozeer aan de rijke architectuur van de buitens
langs de Vecht.

Militair was de Vechtstreek door de aanleg
van de Hollandse waterlinie van groot belang.
Muiden en Naarden werden belangrijke ves
tingsteden. Het in 1629 drooggelegde Naarder
meer werd datzelfde jaar wegens de dreigende
belegering van Amsterdam door de Spanjaar
den weer onder water gezet. In 1815 ontstond
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en werden
nieuwe forten gebouwd. De Stelling van Am
sterdam viel er deels mee samen. Zowel het
periodiek onder water zetten als door de oor
log voerende partijen aangerichte verwoestin
gen van kastelen, plundering van dorpen en
eigendommen leverde natuurlijk - onvermijde
lijk - zowel veel schade als nieuwe, defensieve
ingrepen in het landschap op.5 Concessies om
de Oostelijke Vechtplassen in te polderen zijn
op de valreep afgewend wegens het militaire
landsbelang. 6

\ ■ j ' * ' i■ :v
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Enkele kanttekeningen
Genoemde aspecten komen in het besproken
boek slechts summier aan bod, veel meer daar
entegen de rond forten voorkomende vegeta
tie. Ik zou de auteur echter onrecht doen, als ik
zijn boek met een haast encyclopedische pre
tentie over de geschiedenis én huidige toestand
van het landschap onevenwichtig samengesteld
zou noemen. Met de medeauteurs voert Weijs
in begrijpelijke taal de lezer langs de vroegste
processen van de bodemvorming, de eerste
ontginningen, het waterbeheer door de eeu
wen maar beschrijft ook hoe het leven in het
water er nu voorstaat. Vegetaties en fauna in de
typische natuurlijke bossen, parken, grasland en
sloten krijgen in afzonderlijke hoofdstukken
ruime aandacht. Boeiend zijn de indringende
beschouwingen om de waterkwaliteit met bo
dem en lucht als een ecosysteem behandeld te
zien, waardoor processen als eutrofiëring, ver
zuring en uitdroging duidelijk worden gemaakt.
Het boek heeft aan de andere kant minder aan
dacht voor cultuurhistorische, politiek-
economische en militair-strategische aspecten.
Plaatwerk, foto ’s en schema’s zijn van uitne
mende drukkwaliteit.

De balans die dit boek met de meest recente
gegevens opmaakt, en vooral waardevol
maakt, is dat het in het laatste hoofdstuk een
opsomming geeft van alle pogingen om het tij
te keren van toenemende waterverontreiniging
en van de verdere teloorgang van de verschei
denheid aan planten en dieren. Zoals het boek
aangeeft, is dit de prijs van de welvaart en van
niet altijd verstandige menselijke activiteiten.
Sinds de zorgwekkende situatie die eerdere
publicaties van de Vechtplassencommissie als
De Zuidelijke Vechtplassen van P. Leentvaar
(1969) en De Noordelijke Vechtplassen van P.A.
Bakker e.a. (1976) over de flora en fauna moes
ten vaststellen, is het besef van urgentie toege
nomen om een aantal ernstige bedreigingen
aan te pakken zoals het mestprobleem en de
verstoorde waterhuishouding. Soms met enig
succes zoals het herstel van het verlandings-
proces, maar er zijn ook weer problemen bijge
komen zoals de doorslaande verruiging in ge

bieden waar men juist aanstuurt op verschra
ling.

In dit slothoofdstuk klinkt veel blijvende zorg
door over de stapeling van eutrofiëring: door
boeren die doorgaan te rijk te bemesten, over
de teruglopende waterkwaliteit door nutriënten
die via inlaat van water van het Amsterdam-
Rijnkanaal en door de lucht de plassen en sloten
doordringen en door de hypergevoeligheid van
laagveen voor verzuring.

Wim Weijs, Natuur & landschap van de Vecht
streek. M.m.v. Luuc Mur, Arnaut van Loon, Paul
Schot en Gert Immerzeel. Stichting Uitgeverij
KNNV, Zeist 2011. Prijs € 39,95.

Noten

1. De auteur hanteert twee jaartellingen: gekalibreer
de jaren voor het heden (= 1950) kortweg B(efore)
P(resent), waarbij kalibratie slaat op de 14C-
methode. Vanaf 6000 BP schakelt hij over op de
conventionele jaartelling.

2. Deze rivier, al bekend bij de Romeinen als Fectio,
volgde voor 1000 als zijarm van de Rijn een iets
andere bedding, namelijk ten zuid-oosten van
Utrecht en waren Aa, Angstel en Gein belangrijke-
re takken van de Rijn. Pas rond 900 ontstond een
definitieve monding van de Vecht bij Muiden.
Volgens Donkersloot-de Vrij is het onzeker waar de
Vecht precies zich afsplitste van de Rijn. Zie M.
Donkersloot -de Vrij, De Vechtstreek, Oude kaarten
en de geschiedenis van het landschap. Weesp 1985,
p. 14 en 15.

3. Chr. de Bont, Vergeten land; ontginning, bewoning
en waterbeheer in de Westnederlandse veengebie
den (800-1350). Diss. Wageningen 2008.

4. Zie o.a. M. Donkersloot-de Vrij, idem, p. 16-17 voor
een lijst van middeleeuwse kastelen.

5. Idem, p. 26.
6. A.A. Manten, ‘Plannen tot het inpolderen van de

Oostelijke Vechtplassen’, in: TVE/15,1997, nr. 2.
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Boekbesprekingen

De buitenplaats en het Ne
derlandse landschap

Onlangs is vanuit de Stichting Themajaar Histori
sche Buitenplaatsen 2012, een speciaal boek ver
schenen, dat niet enkel is om in te lezen maar
beslist ook om in te kijken. Dit wordt duidelijk
uit de dubbele structuur van het boek, gepre
senteerd in de inhoudsopgave. Artikelen over
heel verschillende aspecten, gegroepeerd on
der de hoofdthema’s Inleiding, Natuur, Land
schap en Cultuur, worden afgewisseld met zo
genaamde fotoparades van buitenplaatsen uit
de vier windstreken van Nederland.

De samenstellers van het boek geven in een
van de inleidende hoofdstukken een heel duide
lijke verantwoording van de inhoud en opzet
van het boek. Zo geven ze allereerst aan dat ze
er voor hebben gekozen om de ruimere defini
tie van buitenplaats te hanteren, namelijk ‘een
plaats waar huis en alle bijbehorende onderde
len zoals tuin en bijgebouwen samen één histo
risch geheel vormen.’ Daarbij maakt het de au
teurs niet uit of die buitenplaats van oorsprong
een kasteel was, zoals Nijenrode te Breukelen,
een boerderij of boerenhofstede, zoals Salen-
tein te Nijkerk, dan wel puur als buitenplaats
werd ontworpen, zoals Groeneveld te Baarn.

Doordat de hedendaagse omgang met dit cul
turele erfgoed centraal staat, is er weinig te le
zen over de geschiedenis van afzonderlijke bui
tenplaatsen of buitenplaatsreeksen. Daarvoor
in de plaats wordt verwezen naar de literatuur
lijst achterin het boek. Ook bevat het inleidende
gedeelte een hoofdstuk over de cultuurhistorie
van de buitenplaats door de eeuwen heen en
een hoofdstuk over het ontstaan van het bui-
tenplaatsenlandschap. Dit laatstgenoemde
hoofdstuk, getiteld: ‘Drie lagen in het land
schap’, vormt feitelijk de verklaring van de the
matische onderverdeling van het boek in de drie
delen Natuur, Landschap en Cultuur. Zo komt in
het thema ‘Natuur’ naast de vraag of parken en
bossen van buitenplaatsen nu als natuur of cul
tuur moeten worden beschouwd, ook de vraag
aan bod of om beheersredenen eeuwenoude

V!

DE BUITENPLAATS
en het Nederlandse landschap

se m

'

f t »Marina U
Ronl vanW BOOKS

bomen gekapt mogen worden, zoals dat ooit
doodnormaal werd gevonden, en krijgt ook de
steeds prangender wordende problematiek van
verdroging aandacht.

Dat het onderscheid tussen de thema’s Land
schap en Cultuur wat kunstmatig aanvoelt,
maakt eigenlijk niets uit. Het leuke aan dit boek
is namelijk dat er heel verschillende mensen aan
het woord komen, ieder vanuit haar of zijn ei
gen specifieke professie, zoals boswachter,
landschapsarchitect, kunsthistoricus of eige
naar. Je kunt bij wijze van spreken op een wille
keurige bladzijde het boek openslaan om ie
mands perspectief op buitenplaatsen te lezen.

De meeste hoofdstukjes zijn als interview tot
stand gekomen, wat maakt dat er heel persoon
lijke en wisselende visies gepresenteerd worden
op de omgang met buitenplaatsen. Soms bot
sen deze visies. Wordt bijvoorbeeld de land
schapsarchitect Michael van Gessel in het ene
stukje zelf aan het woord gelaten over zijn nieu
we ontwerpen in onder andere Park Twickel te
Delden, in een ander interview met de tuin- en
landschapshistoricus Erik de Jong krijgt hij pre
cies hierop kritiek te verduren.
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De auteurs gaan niet in op specifieke reeksen
over buitenplaatsen, maar er is er toch wel
apart aandacht voor enkele gebieden in de Gooi
- en Vechtstreek en het Eemland. Zo is er een
stukje over de Vecht als Lustwarande van
internationale allure, en een stukje over de
herwaardering van de Amersfoortse straatweg
als ‘vergeten Champs-Élysées van Nederland.’
Dit laatste is gebaseerd op het onderzoek van
onder anderen Jaap Evert Abrahamse (zie
elders in dit nummer).

Ook in de prachtige fotografie van Roel van
Norel, waaronder verhelderende luchtfotogra
fie is te zien, komen verschillende buitenplaat
sen uit onze regio redelijk goed naar voren. Je
wordt echter nog meer gefascineerd door de
onbekende rijkdom en schoonheid van kastelen
en buitenplaatsen elders. Wat wonen we toch
in een mooi land! Door het lezen van alle verha
len, het bladeren langs alle foto’s krijg je zin om
uit je luie stoel te komen en de trein, fiets of de
auto te pakken en al deze buitens zelf op te zoe
ken. Wat handig dus dat je achter in het boek bij
alle in het boek besproken buitens kunt bekij
ken, of je er welkom bent.

Inger C roeneveld

Marina Laméris, Roel van Norel, De buitenplaats
en het Nederlandse landschap, uitgeverij
Wbooks, Zwolle. ISBN 9789040005022. Prijs
€ 24,95.

Vechtgids, culturele gids
voor de Vechtstreek
Niftarlake Jaarboek 2012 toont
rijkdom uit verleden

Trots vermeldde burgemeester Mirjam van ’t
Veld van de kersverse gemeente Stichtse Vecht,
toen zij op 14 januari 2012 het eerste exemplaar
van de nieuwe Vechtgids in ontvangst nam, dat
geen gemeente in Nederland meer buitenplaat
sen en kastelen binnen haar grondgebied kende

ilfiMliltii!

Culturele gids voor de Vechtstreek

E. Vlunnig Schmidt j f

J.J.M.A.M Jonker-Duynsteel: I li
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dan Stichtse Vecht. In deze nieuwe culturele
gids komen in ieder geval al 105 buitenplaatsen,
molens en andere cultuurhistorische beziens
waardigheden langs de Vecht van Utrecht tot
Muiden aan bod. Daarenboven zijn ook nog be
zienswaardigheden in het gebied van Angstel
en Gein meegenomen, zodat de teller uitkomt
op 169 beschreven objecten. Inderdaad, een in
drukwekkend aantal.

Geen mooier geschenk aan de leden kon het
feestvierende Oudheidkundig Genootschap
Niftarlake, dat dit jaar een eeuw bestaat, zich
wensen. Het is rijk voorzien van foto’s, veelal in
kleur, handige kaarten met nummers die verwij
zen naar de beschreven objecten, de niet te lan
ge tekst is bijzonder toegankelijk en de opmaak
is eveneens uiterst aangenaam en rustig gehou
den.

Het is bijzonder knap werk van de samenstel
lers geweest, die reeds lang hun sporen als
kunsthistorici en kenners van het gebied ver
diend hebben, te weten Edward Munnig
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Schmidt en Juliette Jonker-Duynstee. Eerstge
noemde, voorzitter van Niftarlake, publiceerde
eerder over buitenplaatsen aan de Vecht, maar
het Oudheidkundig Genootschap zelf heeft na
1978, toen de laatste en negende herdruk werd
uitgegeven van De Vechtstreek uit 1932, nu pas
de handschoen opgenomen om belangstellen
den in de regionale cultuurhistorie, zowel inwo
ners als toeristen, een eigentijdse gids aan te
reiken. Zoals medeauteur Jonker-Duynstee
heeft aangegeven, is deze gids niet alleen uitge-
breider dan de vorige, maar kon ook veel ge
bruik worden gemaakt van archiefmateriaal dat
in 1937 niet beschikbaar was.

Wat moet het een eeuw geleden gebruist en
geborreld hebben dat we nu al die eeuwfeesten
vieren. Heemschut bestond vorig jaar eveneens
honderd jaar. Natuurmonumenten werd iets
eerder in 1905 opgericht en dat is natuurlijk ook
nog onlangs in 2005 gevierd.

Het is goed dat naast de Vechtplassencom-
missie (vorig jaar 75 jaar oud) die zich inzet voor
het respecteren van het gebied van de Vecht en
waakt tegen onverantwoordelijke aantastingen,
een organisatie als Niftarlake pal staat voor de
cultuurhistorie en bouwkunst maar ook voor de
bij buitenplaatsen horende tuinarchitectuur.

De Vechtgids geeft aan het eind nuttige cultuur-
toeristische adresgegevens inclusief adressen
van te bezoeken websites van musea, botenver
huur, opengestelde parken (met een aparte ru
briek: waar vind je stinzenplanten?) en molens,
verkoopadressen van streekproducten etc.
Maar omdat het tevens een jaarboekje is, zijn er
ook een jaaroverzicht 2011 en een ledenlijst af
gedrukt. Het resultaat is een hartelijke felicitatie
aan het jubilerende genootschap waard!

Jan Vollers

E. Munnig Schmidt en J.J.M.A.M. Jonker-Duynstee,
Vechtgids, culturele gids voor de Vechtstreek, spe
ciale uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig be
staan van Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.
Prijs € 19,50 bij het secretariaat van Niftarlake, mw.
B. van Elk, Straatweg 160 te Maarssen en op Nieu-
werhoek, Rijksstraatweg 78 te Loenen. Of per post
door overmaking van € 22,50 op rekeningnummer
65.74.11.698 van Stichting Plaatsen aan de Vecht
te Loenen.
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Verhalenbundel
De dood van een erf gooier -100 plaatsen van herinnering

tussen Vecht en Eem

Half oktober verschijnt de bundel De dood van een erfgooier -100 plaatsen van herinnering
tussen Vecht en Eem. Uit alle plaatsen die binnen het gebied van Tussen Vecht en Eem vallen,
zijn verhalen opgenomen: schokkende, spannende, ontroerende, amusante of verrassende
verhalen.

De stukjes zijn eerder verschenen in TVE in de rubriek Lieu de memoire of in Het Gooise Le
ven. Ze zijn geschreven door lokale historici die lid zijn van een van de historische kringen,
zoals Els van Damme uit Nederhorst den Berg, Juliette Jonker uit de oude gemeente Loenen,
Aukje Zondergeld-Hamer uit Weesp, Guus Kroon uit Muiden, John Mol uit Loosdrecht, J. Veer
man uit Ankeveen, Hans Kruiswijk uit Soest, Frits Booy uit Baarn, Ed van Mensch en Flos Wisse
Smit uit Hilversum, Bart van Geenen uit Huizen, Bep De Boer uit Laren, Jan Verwaal uit Blari-
cum, Frans de Gooijer uit Naarden, Mariet Piebes uit Bussum, Jaap Groeneveld uit Eemnes en
vele anderen.

De redactie van de bundel bestaat uit Henk Michielse, Jaap Groeneveld, Eva Schild en Ruud
Gortzak. Henk Michielse schreef een korte inleiding op het boek.

De bundel is fraai uitgeven door BDU Boeken, full colour gedrukt. De verhalen beslaan een
of twee pagina’s. Bij elk verhaal staat, naast een of meer afbeeldingen, in een kleurenkadertje
ook vermeld welke herinneringsplaats er nog te bezoeken is, zoals de plek waar de erfgooier
Hendrik Smit werd doodgeschoten en waar binnenkort voor hem een monumentje komt, aan
het einde van de Schapendrift in Blaricum.

Kortom, een mooie bundel om bijvoorbeeld cadeau te doen voor Sinterklaas of de feestda
gen.

De winkelprijs bedraagt € 17,50, maar donateurs van TVE krijgen natuurlijk korting. Bestellin
gen ad € 15 per exemplaar kunnen worden opgegeven bij de penningmeester Iny Hoogendijk-
Vranken, Rostocklaan 7,1404 AD Bussum; e-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl
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Leergang Gooi-ologie
De Vereniging Vrienden van het Gooi heeft in samenwerking met TVE, Omgevingseducatie, het
Goois Natuurreservaat en de Vereniging Leefmilieu een leergang over de historische wisselwerking
tussen mens en landschap ontwikkeld. In zeven lesbijeenkomsten van twee uur en een tweetal ex
cursies wordt dit thema van de Prehistorie tot de hedendaagse Ruimtelijke Ordening behandeld. De
cursus wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Volksuniversiteit Huizen.

Lesbijeenkomsten
• 26 september: Sander Koopman en Jan Sevink, De geologische basis
• 3 oktober: Anton Cruysheer, De oudste bewoners en de ontginningsgeschiedenis
•  10 oktober: Henk Michielse, De Franken komen: agrarische nederzettingen, kerstening, het domein

stelsel en de abdijen van Werden en Elten
•  17 oktober: Anton Kos, De erfgooiers en hun landbouwsysteem
• 24 oktober: Annette Koenders, De bebouwde omgeving: dorpen, steden en kastelen
• 7 november: Jaap Vlaanderen, Natuur en recreatie
•  14 november: Jos Oude Elferink, Ruimtelijke ordening.

Fietsexcursies
• 6 oktober: Fietsexcursie langs diverse geologische, archeologische en ontginningspatronen
• 3 november: Bezoek aan bijzonder gebouw en/of oude dorps/stadskern.

Tijdstip cursuslessen: de cursuslessen vinden plaats van 19.30 - 21.30 uur.
Adres cursusavonden Gooi-ologie : Infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103A, Hilver
sum (Station Bussum-Zuid richting Hilversum Mediapark, halverwege bij vluchtheuvel, voor het eco
duct, aan uw rechterhand afslaan. Pas op voorfietsverkeer).Telefoon in nood: mobiel 06 236183 14.
Adres excursies : nader af te spreken.

Cursusgeld: € 90 + € 15 (geschat) voor materialen. Contactpersoon van de Volksuniversiteit Huizen:
mevr. A. Voorn van Volksuniversiteit Huizen.

Literatuur:
•  De Historische Canon Tussen Vecht en Eem., uitgave TVE, Naarden, 2009 (€ 6,50, ter plekke af te re

kenen)
•  Te Gooi, te grabbel en ten goede. Over welvaart, welzijn en welbevinden. Tom Bade et al, 2010 (€

6,50, ter plekke af te rekenen)
•  Aardkundig Monument Stuwal Het Gooi (€ 6,50, ter plekke af te rekenen)

Informatie over Vrienden van het Gooi, IVN Gooi, stichting Omgevingseducatie, de stichting Tussen
Vecht en Eem, Naerdincklant en Vereniging Leefmilieu. Brochures zijn gratis voor deelnemers
Info over modules en aanvullend materiaal wordt per mail verstuurd. Voor papieren versies worden
kopieerkosten in rekening gebracht.

Aanmelden
Bij de Volksuniversiteit Huizen, Postbus 1209,1270 Huizen
Of via het Opgaveformulier Volksuniversiteit Huizen www.vu-huizen.nl.
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Agenda

Tentoonstellingen

Raadhuis en Dudok Centrum
Dudokparki, Hilversum 035-6292826 Leven
en werk van W.M. Dudok (1884-1974) en Ont
dek en beleef je omgeving; rondleiding door
het interieur van het raadhuis met na
afloop torenbeklimming vr om 13.30 en zo
13.30 en 15.00 uur.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
Tentoonstelling Tot meerder kennis en
klaerheit, over de geografische en volken
kundige werkzaamheden van Nicolaas Wit-
sen (Amsterdam 1641-1717). Nicolaas Wit-
sen was een leerling van Comenius en be
hoorde als burgemeester van Amsterdam
en bestuurder van de VOC to t de voor
naamste politici van zijn tijd. T/m 13 januari
2013 van di t/m zo van 12.00-17.00 uur, mu-
seumjaarkaarthouders kunnen gratis deel
nemen aan rondleiding door een van de sa
menstellers op iedere derde zondag van de
maand september, oktober, november en
december om 15.00 uur. Opgeven via
info@comeniusmuseum.nl.

Huizer Museum Het Schoutenhuis
Achterbaan 82, Huizen
Tentoonstelling Typisch Holland t/m 15 sep
tember van di t/m za van 13.30-17.00 uur.

Singer Museum
Oude Drift 1, Laren
Tentoonstelling Erotique, Rodin, Klimt &
Schiele. Een presentatie van een verborgen
kant van Rodins oeuvre: zijn erotische teke
ningen en aquarellen. Van 12 september t/
m 13 januari 2013 di t/m zo van 11.00-17.00
uur.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Jubileumtentoonstelling En toen....kwam
de mens. Tentoonstelling over de opkomst
van de zoogdieren, met als hoogtepunt
van hun ontwikkeling het verschijnen van
de mens, di t/m zo 13.00-16.30 uur. Elke
derde zondag van de maand is er een le
zing: 16 september Het Cooische landschap:
ontstaan en kenmerken, lezing door
prof.dr. Jan Sevink; 21 oktober lezing De
Flores Mens door John de Vos (Naturalis)
van 14.00-15.00 uur.

Historische Kring Laren
Historisch Centrum ‘De Lindenhoeve’, Bur
gemeester van Nispenstraat 29, Laren.
Tentoonstelling Houthandelaren Houthan
del L. van Dijk t/m 8 september. Za van
14.00- 16.00 uur.

Historische Kring Baerne
Hoofdstraat 1a, Baarn
Expositie Logementen, tapperijen en spijs-
lokalen, van 8 september t/m 5 januari 2013.
Woe van 14.00-16.00 uur en za van 11.00-
13.00 uur.

Historische Kring Loosdrecht
Drieluik, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht
In Loosdrecht blootgelegd, archeologische
vondsten die in en rondom Loosdrecht ge
daan zijn. Woe van 10.00-12.00 uur en van
20.00- 22.00 uur. Op de oneven za van 10.00
-12.00 uur.

Museum Oud Soest
Steenhoffstraat 46, Soest
Tentoonstelling Rijkelui en hun Soester bui
tenplaatsen.
Geopend woe/za/zo van 13.00-17.00 uur.
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Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer Raadhuislaan 2A, Eemnes
Jubileumtentoonstelling to t november Het
Dikke Torentje over de historie van de Pie
terskerk. Za van 14.00-16.00 uur.

Museum Spakenburg
Oude Schans 47-63, Spakenburg
De vaste collectie vertelt het verhaal van
de gemeente Bunschoten. Deze gemeente
bestond oorspronkelijk uit drie kernen:
Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Sinds
1974 is de gemeente uitgebreid met een
deel van Hoogland: Zevenhuizen.
Tentoonstelling Van Zout naor Zeut over
tachtig jaar afsluiting van de Zuiderzee.
Woe t/m za van 13.00-16.00 uur.

Leergang Gooi-ologie
Infoschuur Coois Natuurreservaat, Naar-
derweg 103A, Hilversum
De Vereniging Vrienden van het Gooi heeft
in samenwerking met TVE, Omgevingsedu-

catie, het Goois Natuurreservaat en de Ver
eniging Leefmilieu een leergang ontwik
keld over de historische wisselwerking tus
sen mens en landschap. In zeven bijeen
komsten en een tweetal excursies wordt
dit thema van de prehistorie to t de heden
daagse ruimtelijke ordening behandeld. De
cursus wordt uitgevoerd onder verant
woordelijkheid van de Volksuniversiteit
Huizen. Bijeenkomsten op 26 september, 3,
10,17 en 24 oktober, 7 en 14 november van
19.30-21.30 uur, fietsexcursies op 6 oktober
en 3 november. Cursusgeld € 90 plus ca. €
15 voor materialen. Aanmelden bij de Volks
universiteit Huizen, Postbus 1209,1270 Hui
zen of www.vu-huizen.nl.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en regionale or
ganisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristie
ke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Website: www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 19,50 per jaar. Aan
melden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op ING giro-rekening 3892084,
t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2012 en volledige naam en adres. Voor een
snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de administratie van TVE, p/a Ros-
tocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726

Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
drs. J.L. Vollers (voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 H K Naarden -  035-694 8846
ir. J. W. Siebenga (secretaris) Julianalaamo, 1412 GS Naarden -  035- 694 4956
drs. S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken (penningmeester) -  Rostocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726
mw. A.A.A. Becker -  Oude Haven 28,1411 WB Naarden -  035-695 0402
dhr. H.A.J. Machielse -  Laarderweg 72,1402 BL Bussum -  035 691 0427
ing. E.E. van Mensch -  J.H.B. Koekkoekstraat 26,1214 AD Hilversum -  035-623 4913
drs. J.M. Mous -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458

Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring Eemnes | His
torische kring In de Cloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische kring Albertus Perk |
Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente Loenen | Historische kring Loos-
drecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/Soesterberg| Stichting Comité Oud Muider-
berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kring-
Weesp \Naerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vechtstreek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hil
versum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te Naarden | Gemeentearchief Weesp |
Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland | Vereniging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren
| Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum
Hilversum | Stichting Hilversum, Pas Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek [ Singer Museum, Laren |Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmu-
seum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen [ Stichting Karakteristiek
Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren [ Stichting Oude Begraafplaats van Naarden | Gemeentemu
seum Weesp [ Comenius Museum, Naarden

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.

Redactie
drs. J.M. Mous, Huizen (hoofdredacteur a.i.)
dhr. F.J. Booy, Baarn (eindredactie)
dhr. J J.L. Cammelbeeck, Naarden
dhr. A. Medema (archief Naarden, Bussum, Muiden, Huizen)
mw. S.C.L. Verster, Loenersloot
drs. Inger Groeneveld (gastredacteur)

Redactieadres 035-526 7458 -  redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak Olf Henselmans, Huizen
Druk Drukkerij J. Bout 81 Zonen, Huizen NH
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‘Wie heden beoordeelt, moet over
voldoende verleden beschikken’-

| Coos Huijsei

NEDERLAND
EN HET

VERHAAL VAN
ORANJE

N ederland en het verhaal
van Oranje - Coos Huijsen

€  29,95

Rijk aan de rand van de wereld,
de geschiedenis van Nederland
overzee 1600-1800 - €  29,95

Wij weten niets van hun lot
Gewone Nederlanders en de Holocaust

Bart van der Boom - €  29,95

Hoog geboren - 250jaar
adellijk leven in Nederland
Heen M ontij n - €  29,95

De bakermat van de beurs - Hoe in 1T'-eeuws
Amsterdam de moderne aandelenhandel ontstond

Lodewijk Petram - €  24,95

M oederkerk, de ondergang
van rooms N ederland
Jos Palm - €  15,00

Peter Raedts
D e ontdekking van

de Middeleeuwen
Geschiedenis van

een illusie ONS KAMP

i t i

De ontdekking van de Middeleeuwen,
geschiedenis van een illusie

Peter Raedts - €  29,90

Ferdinand Do me la N ieuwenhuis,
een romantische revolutionair
Jan Willem Stutje - €  34,95

Ons kamp, een min o f  meer
Joodse geschiedenis

Marja Vuijsje - €  15,00

Boekhandel LOS
De man die nee zei,

Charles de Gaulle, 1890-1970
H.L. Wesseling - €  24,95

Nassaulaan 33 - 1404 CM Bussum - 035-6917678

www.boekhandellos.nl
Al meer dan 125 jaar het vertrouwde boekenadres.
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