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Op naar de
buit enplaats
Je kent ze wel, van die mooie parken rond een landhuis, met hertjes,
een prieeltje en een oranjerie. Het waren de vakantieoptrekjes
stedelingen

in de gouden eeuw, 'buitenplaatsen'

genaamd.

van rijke
En waar wij

er misschien een keertje wandelen met mooi weer, brachten zij daar
hele zomermaanden

S

door.

pullen pakken voor de vakantie,

een hertenweide

maar dan in het kwadraat.

parken

Wekenlang

verschijnsel

waren de dienst-

meisjes bezig met het verzamelen

van beddengoed,
en servies.

werden zorgvuldig

lagen vloeipapier
De kinderen

en

goederen

en gebouwen

tussen

dag steeds vaker worden

zich op een

zomer lang spelen bij de vijver, rennen

en opengesteld

buitenplaatsen,
vijfhonderd.

spullen

vooruit

met alle

waren gegaan,

vertrok

schuit.

'Catshuis',

De buitenplaats?

Misschien
rinkelen

gaat er niet

een belletje

bij dat

woord,

maar toch heeft bijna iedereen

nu zijn er nog maar zo'n
Bijvoorbeeld

beter bekend

Net als hun op-

van weleer is elke buitenplaats

anders,

maar ze hebben

aangelegd

een statig landhuis

om de broodnodige

Live mindfully

de naam
van de

richters

elkaar gemeen.

64 _ flow-

onder

minister-president.

door een park dat is

rondom

Clingendael

de ambtswoning

weleens gewandeld

uit vroeger tijden. Met keurige vijvertjes,

waren er in Neder-

en Park Sorghvliet bij Den Haag - tegenwoordig

meteen

de

gerenoveerd

in Wassenaar, Vecht en Dijk in Maarssen

ook de familie in een rijtuig of per trekOp naar de buitenplaats!

die vandaag

land maar liefst zes- tot zevenduizend

door het park en eten zo veel ze wilden.

dagen nadat de kamermeisjes

buiten-

oude land-

voor het publiek.

Op het hoogtepunt

En dan was het eindelijk

zover: een paar

Die

van een

dat in de gouden eeuw zijn

deed: de zogenaamde
Het zijn mooie,

in grote kisten verpakt.

verheugden

intrede
plaatsen.

muziekinstrumenten

De matrozenpakken

hoepelrokken

en een prieeltje.

zijn een vast onderdeel

de historie

Een historie

frisse lucht,

building én drankfeestjes

met

die draait

image-

in het theehuis.
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Buiten

VERLANGEN NAAR RUIMTE

in plaats van gepekelde

Het was in de zeventiende

oude aardappels.

binnen

"Een kasteel was het hoogst haalbare,

over water, want de wegen waren tot het

eerste buitenplaatsen
opdoken

en landgoederen

in het Hollandse

De bovenklasse
de welvarende

steden

verdiende

handel.

Ze bouwden

in het westen van

trokken

toekomst,

want daar bivakkeerde

zetten de

van oudsher

de

van het plattede

op een plek die vanaf de stad
één dag goed bereikbaar

begin van de twintigste
best. Vervoer

de burgerlijke

cOInfortabel

elite - zeg maar de nieuwe

Driesen

was geen sinecure,

zelf oprichten

en het

tweede keus. Staatsman

van Oldenbarnevelt,

eentje

te noemen,

en makkelijk

want hij moest gedurende

vijf maanden

vakantie

om zaken te doen.

kocht in 1600 als

DE TUIN ALS PRONKSTUK
Bij aankomst

een

op de buitenplaats

van Berkel en Rodenrijs

kon noemen.

gedoe - de huisraad

De buitenplaats

vaak uit een

in de stad was al eerder

aan nieuwe inwoners

de Hollandse

geschiedenis,"

cultuurhistorica

Linda

in

vertelt

Driesen.

"Er

was geen schoon water, geen riolering,
geen afvalverwerking.
pest, de drukte

Er was wel de

en, vooral in de zomer,

tank, heel veel stank." Net als wij tegenwoordig

azen op strandhuisjes

het hectische
snappen,
burgerij

om aan

leven in de stad te ont-

zo verlangde

de gegoede

in de zeventiende

eeuw naar

boerderij
stenen

bestond

die werd voorzien

aanbouw

- waar de faInilie
verblijven.

- de •Steenen

Kamer'

Bovendien

stonden

met

meisjes, kamermeisjes,

het groeien van de rijkdom steeds verder

bordes

open armen

zoals bij Clingendael,

Backershagen

en Duinrell

gebeurde,

overgebracht.
dienst-

kindermeisjes,

tuinInannen

het keukenpersoneel

verbouwd,

of

van de woning

kokkin,

paardenknechten,

in de zomer kon

Vaak werd de boerderij

en

al klaar op het

OIn hen na hun lange reis met
te verwelkoInen

en in de

watten te leggen. Voor de kinderen

alle drie in Wassenaar.

Een andere

betekende

dat heerlijk

optie was het opkopen

van een land-

landgoed,

de daInes sloegen

ravotten

op het

aan het

goed waar ooit een kasteel had gestaan.

naaien

of maakten

een wandeling,

Zo'n buitenplaats

terwijl

de Inannen

lazen in hun

buiten.

Frisse lucht opsnuiven,

de

slotgracht

ruimte

hebben

eten,

De buitenplaatsen

en verse dingen

van een

was er

geen uitpakstress

even prettig

"De grote toestroom

hij zich Heer

voor de familie

buitenplaats,

zorgde voor de eerste woningnood

de

op de buiten-

rijkdom was het niet in alle jaargetijden
toeven in de stad.

- had daar-

Ook voor de heer des

om er maar

een van de eerste Nederlanders
waardoor

eeuw niet al te

plaats toch nog weleens naar de stad

van een 'heerlijkheid'

Johan

was

over het water - snel,

om de voorkeur.
huizes,

uit. Maar zo'n kasteel be-

was een mooie,

steeds meer

land naar de stad. Maar ondanks

gebouwd

en

adel. En de status van de adel, die wilde

machtigen

Regenten,

gelokt door het vooruitzicht

op een betere

groenten

rijken van die tijd - ook graag," legt

de grachtengordels

en rijke kooplieden

won en daarna

uit

goed geld in de

vol met statige huizen.

mensen,

landschap.

van de bevolking

Holland

juristen

eeuw dat de

herken je aan de

die vaak nog om het huis zit.
werden

het liefst

kantoor

of op jacht gingen.

"De bewoners

deden het rustig

hun buitens,"

vertelt

cultuurhistoricus
menten,

Michiel

aan op
PurIner,

van NatuurInonu-

dat zestig buitenplaatsen

bezit heeft.

"Ze ontvingen

in

bezoek of

gingen langs op een andere buitenplaats,

Zoals wij nu azen
op een strandhuisje,
zo verlangde de
gegoede burgerij
toen naar een
buitenplaats

aten zeer uitgebreid,

die tuinen

werd veel energie

- het waren hele parken,
tuinarchitect

mode waren ingericht.
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Live mindfully

Twickel

die door een

"Met een buitenplaats

Met je tuin kon

van de rest.
liet je zien wie

je was, hoe goed je het deed en wat je

binnen
en zijn vrouw,

In

gestoken

geheel volgens de laatste

je je onderscheiden

Purmer.

R.F. Baron van Heeckeren

kunst

zich bezig met de tuin."

allemaal

eigenaren van buitenplaats

verzamelden

en hielden

niet van de wereld wist," aldus
"Het was een pronkstuk,
als buiten."

zowel

In huis waren er

speciale kamers ingericht

OIn aan gasten

te laten zien, met ingelegde

kastjes,

speciaal

porselein

het buitenland
olifant

en jachttrofeeën

uit

- vooral de opgezette

deed het goed. Rondom

het huis

werd ruiIn baan geInaakt voor een mooi
landschap

in de eigen achtertuin,

verborgen

hoekjes,

en lanen

met

Inooie doorkijkjes

om in je hoepelrok

eindeloos

door te paraderen.
Purmer:

"In de zeventiende

tiende
tuinen,
rechte

en acht-

eeuw zag je veel classicistische
Inet geometrische
lanen

liepen en zicht-assen.
van de achttiende
schapsstijl

aan elkaar

Vanaf het einde

eeuw was de land-

in trek. De tuinen

toen natuurlijker,
paadjes,

vormen,

die parallel

oogden

Inet kronkelende

bosranden,

beekjes en soms

zelf namaakruïnes

voor een romantisch

effect. Maar er waren ook pleziertuinen
met sierfonteinen,

standbeelden

ook de volwassenen

deden

aan Inee! - amuseInent
schommels,

wippen

en-

daar volop

in de vorm van

en doolhoven

met

hoge heggen."
Populair

was ook de oranjerie

heeInse plantensoorten
planten

met uit-

- een kas waar

als citrusbooInpjes

en palInen

die niet tegen de kou konden,
verzorgd.

werden bijzondere
gekocht

werden

Van over de hele wereld
plantensoorten

die veel bezoekers

aan-

trokken.

"En dan had je nog de theekoepels,"
aldus PurIner.

"Die stonden

altijd vlak

bij het water en waren Inet hun hoge
. ramen

zo ingericht

goed konden

dat voorbijgangers

zien dat de faInilie

in die tijd een luxe - dronk.
werd in die theehuisjes
en gegokt,

Maar er

ook wel gefeest

en er zijn verhalen

over drankgelagen

thee-

bekend

die daar af en toe

plaatsvonden."

HISTORISCH

KUNSTWERK

Tot halverwege

de negentiende

vierden
daarna

de buitenplaatsen

nam de hoogconjunctuur

werd het onderhouden
voor veel mensen
tuinen

eeuw

hoogtij,

te prijzig.

verwilderden

af en

van een buiten
SOInmige

volkomen,

de

lI-+

landhuizen

stonden er verlaten bij.

Sommige buitenplaatsen
huurd,

verkocht

werden ver-

en vanaf het begin

van de twintigste

eeuw ook gesloopt.

Met het TheInajaar
plaatsen

verandering
prachtige

in te brengen.

"Eeuwig zonde," vindt René Dessing,

de gebieden
wandelen,

van de Stichting Themajaar
Buitenplaatsen
zijn historische

Historische

2012. "Buitenplaatsen
kunstwerken

waar al-

lerlei flora en fauna hebben

overleefd

Buiten-

"Het zijn

waarin je heerlijk

kunt

een kopje koffie kunt drin-

ken en tot rust kunt kOInen."

of biologisch

zoals de buitenplaats

is nog
voor

restaurant,

Hackfort

in

Vorden.
Elke buitenplaats

heeft weer iets anders

wat het tot een unieke
Op Hackfort

Een groot aantal buitenplaatsen
steeds - of weer - opengesteld

vorm van een museUIn, restaurant,
zorgboerderij

daar

groene oases in drukbewoon-

kunsthistoricus

en initiatiefnemer

Historische

2012 hoopt Dessing

plaats maakt.

is het bijvoorbeeld

de tijd heeft stilgestaan,
Gooilust

alsof

op landgoed

in 's-Graveland

vind je, als

publiek. Je proeft er de sfeer van lang

je goed zoekt, nog de stallen van de

die je op andere plekken van N eder-

vervlogen

gnoes, bizons en kangoeroes

land nergens

doorkijkjes en leert al dwalend door de

oorspronkelijke

tuinen

hield, en op buitenplaats

meer tegenkomt."

Hoewel buitenplaatsen

samen met an-

dere typisch Nederlandse

fenomenen,

zoals Annie M.G. Schmidt,
gordel en Vincent

de grachten-

van Gogh, behoren

tijden,

ontdekt

veel over onze voorvaderen.

Ongeveer
honderd
worden

driehonderd

van de vijf-

overgebleven

buitenplaatsen

nog bewoond

door particulie-

tot de vijftig vensters van de canon van

ren, in enkele tientallen

de Nederlandse

kantoren

geschiedenis,

lang weinig aandacht

is er jaren-

voor geweest.

verborgen

buitens

zijn

gevestigd en een aantal heeft

een publieke

functie

gekregen

in de

in Bunnik
Dessing:

eigenaar

Rhijnauwen

kun je overnachten.
"Het is hartstikke

op een buitenplaats
te genieten

leuk om

rond te kijken,

en het 'te beleven'.

we het Inoois dat we hebben
koesteren."

die de

als hobby

Laten

daaroIn
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In september zIJn er extra veel buitenplaatsen te
bezoeken, want Natuurmonumenten organiseert dan de
Cultuur Monumenten Maand. Een groot aantal buitenplaatsen en landgoederen is dan geopend voor publiek.
Ki.jk op www.natuurmonumenten.nl/cul tuurmonumenten
voor een overzicht van de buitenplaatsen en landgoederen die hieraan meedoen.
Op www.buitenplaatsen2012.nl vind je een lijst met
alle historische buitenplaatsen in Nederland, handig
ingedeeld per provincie en met een korte omschrijving.
Bij het gros van deze buitenplaatsen is het landgoed
vrij toegankelijk om te wandelen. Zomaar een greep
uit mooie buitenplaatsen:
TWICKEL in Ambt-Delden; een buitenplaats met een
kasteel en een slotgracht. Een landgoed van 4000
hectare, met zacht glooiende akkers en weilanden,
bossen en eeuwenoude eiken, heidevelden, beekjes
en vennen. www.twickel.nl
ROSENDAEL in Rozendaal; in het park bevinden
zich onder andere 'bedriegertjes' (fonteintjes),
een theekoepel, rozentuin, oranjerie, vijvers,
sprengenbeekjes, kettingbrug en een oud parkbos.
www.mooigelderland.nl. zoek op 'Rosendael'
KASTEEL GROENEVELD in Baarn; buitenplaats met
een kasteel, driehonderd Jaar geleden gebouwd door

*

*

*

rijke Amsterdammers. Een lange geschiedenis van
wilde feesten en mysteries. Sinds deze zomer weer
open voor publiek. www.kasteelgroeneveld.nl
BEECKESTIJN in Velsen; de binnenduinrand was ee
geliefde locatie voor buitenplaatsen. De fietsroute 'Beeckestijn' voert langs meerdere buitens
in het golvende landschap van Kennemerland.
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl/algemene-infor;a
HUIZE FRANKENDAEL; de laatste buitenplaats in
Amsterdam. Met een mooi park, veel kunstexpositl
in het landhuis en een superlekker restauraut
het rechter koetshuis: Restaurant Merkelbach .
www.huizefrankendael.nl
KASTEEL DUIVENVOORDE in Voorschoten; nooit ver
maar alti.jd door vererving van ei.genaar gewisse.
en dat komt niet veel voor. Met een keurige
tuin. www.kasteelduivenvoorde.nl
KASTEEL HEESWIJK in Heeswijk-Dintherj verse
in het bosrijke Brabantse land, met een waterb~r
die ongemerkt van kleur verandert door de weerkaatsing van het zonlicht. www.kasteelheeswi
LANDGOED ELSWOUT in Overveen; met een bosac
park, een sprookjesachti.ge vijver. natuurli
hertjes en een oranjerie. www.landgoedelswo
en www.orangerie-elswout.nl

*
*

*

*

*
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