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iL-*enige verwondering zal het zeker wekken, dat in de
Heemschutserie een deeltje isopgenomen over de OudNederlandsche buitenplaatsen en tuinen. Menigeen zal
de overtuiging hebben, dat dit onderwerp meer thuis
behoort in een tuinbouw-bibliotheek, misschien in een
historisch handboek of een verzameling van deeltjes
omtrent de kunstgeschiedenis.
Want de oude buitens zijn immers voor ons een overwonnen standpunt, wij zouden er niet over denken
nog, evenals voorheen, parken aan te leggen met geschoren heggen, recht opgesnoeide boomen, taxuspyramiden en krulfiguren van palmranden? Wij zijn vereerders geworden van de Natuur, van de vrije, oorspronkelijke lüimte, en willen niets meer weten van al
die stijve kunstmatigheid.
Wanneer wij de stad even kunnen ontvluchten, zijn
wij te vinden in de bosschen van Bergen, in het park
Groenendaal te Heemstede, in de loofhoutgebicden bij
'sGraveland, bij De Vuursche en Baarn, die ons meer
bevredigen dan de eentonige dennenbosschen. Wanneer wij een langere vacantia hebben, zwerven wij langs
den Utrechtschen heuvelrug naardeomgevingvan Arnhem, maken een tocht door den onvergetelijken Achterhoek met z'n voortdurende wisseling van bosch en veld,
of wij genieten van de groote openheid van het piassenen weideland, omzoomd door de ijle boomschermen
van de wegen en de dichte bosschages nabij de dorpen.
En bij al die omzwervingen vergeten wij dat Bergen
en Heilo, Groenendaal, de Keukenhof en Offem, evenals alle boschcomplexen tusschen Leiden en Loosduinen oude buitens zijn met hun jachtboschjes.
's Graveland en het Spanderswoud bestaan uit één
samenhangende groep buitenplaatsen, De Vuursche,

Groeneveld en het Baarnsche bosch zijn buitens. De
Utrechtsche rand, de Veluwezoom, het fraaie afwisselende gebied van Putten naar Hattem en van Hattem
naar Dieren, de Achterhoek — overal is het mooiste
bosch steeds weer het bosch van de buitenplaats; de
mooiste laan isde Middachter Allee,demooisteeik van
Nederland staat bij het kasteel Verwolde. Het open
polderland is op zijn fraaist, waar het grenst aan den
zoom van buitens langs Vecht en Amstel, of waar, zooals bij Warmond, het zware geboomte van het park als
een schiereiland naar voren komt.
De „natuurlijkheid" waar wij thans van genieten,
bestaat, vooral in het Westen van ons land, voor meer
dan de helft uit de restanten van de zorgvuldige kunstmatigheid van onze vaderen. In het midden en Oosten
zijn het de buitenplaatsen die het fraaiste bosch hebben
bewaard, en hun bezit zooveel mogelijk hebben beschermd tegen den ontginningszucht.
Welk een moed om op zóó groote schaal bosch en
park aan te leggen ! Nog steeds parasiteeren wij er op,
door er lanen 'm te hakken en een villapark ervan te
maken, of door ze op te koopen en met veel ophef toe
te voegen aan een stedelijk parksysteem of aan onze
„natuurmonumenten". Thans leggen wij hier en daar
een stadspark aan ; het Amsterdamsche bosch met z'n
900 hectaren is in onze oogen een wonder van scheppingskracht. In de 18e eeuw was onze stad omgeven
door meer dan vierhonderd buitenplaatsen en buitentjes, die samen een veel grooter oppervlak besloegen.
Zoodoende was een particuliere groengordel aanwezig,
waar de geheele gezeten burgerij van profiteerde en
waar het „gemeene volk" langs en tusschen wandelde,
naar de maliebanen, kolfbanen, herbergen, kroegjes en
speeltuinen die overal verspreid lagen in de Diemermeer, de Plantage, langs de Boerenwetering, de Amstel en den Haarlemmerweg.
In volgende hoofdstukken zal worden besproken hoe

de Nederlander uit de Gouden Eeuw zich zijn buiten
wenschte en wat er later van is geworden, thans
moeten wij even nagaan welke beteekenis de buitenplaatsen hebben in het landschap.
In het Westen van Nederland, waar de vroegere
veenmoerassenenlage kleigebieden,somsvia vervening,
tot open weidegebied en bouwpolder zijn ontgonnen,
heeft het grondbezit van de stedelingen en hun liefde
voor het „vermakelijke landleven" geleid tot het stichten van de buitens annex boerderij, soms tot de heerenboerderij. Daar is wèl het belang van de bodemproductie ten volle in erkend, maar tegelijk wijst de aanleg
erop dat de mensch niet van brood alléén kan leven
(en evenmin van boter, melk en kaas). De hoeve of het
huis is omgeven door beplantingen, die in hun eenvoudige strakke begrensdheid één zijn met het omgevende strak ingedeelde land. Geleidelijk zijn deze
boomgroepen uitgegroeid tot zware massieven, die aan
onze mooie poldergebieden een relief geven, dat de 19e
eeuwsche inpolderingen missen. Want daar gaf het
gewin — de eene vogel in de hand, die alle andere
vogelsalswaardeloos beschouwt— den doorslag. Denkt
u eerst aan de Beemster, waar de wegen royaal van
breedte zijn, zoodat de boomrijen prachtig konden uitgroeien, waar de boerderijen (van de Heeren !) tegelijk
hun buitenverblijven waren, met rijke boomgaarden,
omgeven door boomsingels tusschen twee grachten.
Daar iszelfs van den eersten dag af rekening gehouden
met het ontstaan van de dorpskernen, waarvoor pleintjes werden aangelegd bij de kruispunten van de hoofdwegen. En vergelijkt u dien polder nu met den Prins
Alexanderpolder en den Zuidplaspolder. Daar liggen
geen buitens, daar is alles op doelmatigheid en landbouwtechniek ingesteld, waarbij vergeten is dat weliswaar de landbouwmachine geen invloed ondergaat van
zijn omgeving, maar dat de landbouwer recht heeft op
het „genoeglijk vlieden van zijn rustig leven".
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Fig. i. Bergerbosch.
De stedeling die rondzwerft in de poldergebieden
waar de buitenplaats nog aanwezig is, of waar nog
duidelijke restanten zijn, wordt getroffen door de
schoonheid, die de bewoner uit gewoonte dikwijls niet
meer waarneemt. De hooge boomranden, strak begrensd, doen de open weiden en bouwlanden er tussehen nog zonniger schijnen, de uitzichten winnen aan
diepte door de omlijsting van groen, de door lanen
omsloten ruimten zijn heerlijk rustig van verhouding.
Het geheel ademt de sfeer van : hier woont de mensch
die van zijn omgeving weet te genieten.
Anders doet het buiten zich voor op de iets hoogere
zandgronden, op de geestgronden en in de Geldersche
Vallei, de Achterhoek en tusschen Apeldoorn en de
IJsel. Daar is de buitenplaats dikwijls veel jonger dan
het landschap waar hij ingebed ligt ; er is geen zoo
sterke eenheid met de omgeving. Willekeurig strekken
zich tusschen de akkers en weiden de lanenstelsels en
boschperceelen uit, opgebouwd volgens een vast stramien, dat aansluit op het allesbeheerschend punt —
het kasteeltje met zijn voorhoven en tuinen. Daar
is niet de stedeling genieter van het landleven, maar
de landheer heeft de omgeving aan zich onderworpen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is wel het
lanenstelsel van Middachten, even fraai maar veel
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Fig. 2. Buiten Zeeduin op Walcheren.
kleiner is de aanleg van Kemhem, bij de kruising van
de wegen Utrecht—Arnhem en Ede—Lunteren, terwijl op den geest het Hof te Bergen, oud jachtslot van
de Oranjes, het geheele Berger Bosch beheersent. Tot
het lanenstelsel van het Bergensche slot behooren (fig.
i) de Sparrenlaan, de Komlaan en de Eeuwige laan ;
het geheele bosch is geen natuur, maar aanleg uit de
17eeeuw, misschien met oudere fragmenten. Deze buitens, meestal gelegen in een van nature boomrijke
streek, vormen toch in die aantrekkelijkheid wel degelijk de knooppunten en hoogtepunten.
Weer een geheel ander karakter hebben de kleine
vroeg 19e eeuwsche buitentjes, die algemeen voorkomen langs den Utrechtschen heuvelrug, in de omgeving van Haarlem en Den Haag, Groningen en
Arnhem, en verspreid door het geheele land. Die zijn,
zooals te verwachten is, aangelegd in „landschappeHjken stijl". Van buiten af vertoonen hun boommassieven een onrustiger contour, aan alle kanten steken
lobben en bochten uit in de omliggende landen. Het

geboomte issterker gevarieerd, kastanje en spar, bruine
beuk, grijze schietwilg en geelachtige treurwilg wisselen elkaar af. Binnen het terrein vinden wij de gezellig slingerende wegen, de verspreide boomgroepen, die
ons herinneren aan de openbare parken uit dien tijd,
aan het Vondelpark en het park aan de Maas, aan het
werk van de Zochers en aan Leonard A. Springer.
Door hun romantische sfeer en gewilde modevorm
zijn de „landschappelijke" buitenplaatsjes in ons cultuurlandschap eigenlijk minder op hun plaats dan de
strakke, geometrische parken van 17e en 18e eeuw. Zij
liggen in het regelmatige patroon van akkers en weiden
als vreemde elementen. Wèl harmonieeren zij met
grilliger, natuurlijker landschapsvormen,met een bochtig rivierke of een ronde doorbraakkolk, waar zij in de
omgeving van Deventer en Zutfen omheen zijn gebouwd, met het dicht, rijk geschakeerde Walchersehe
land (fig. 2), met de onmiddellijke omgeving van oude
stadjes.
In vele van onze fraaiste landschappen, zoowel in
het open cultuurland van het Westen en Noorden alsin
de oudere, romantischer gebieden in het Oosten en
Zuiden isde buitenplaats met zijn heerenhuis of kasteel
en het omgevende park het gloriepunt van het landschap, soms deomgeving beheerschend, somsalleen een
verfijnde editie leverend van de eigenaardigheden van
de streek.
Niet overal ishet buiten zoo belangrijk; in het Limburgsche land, waar het landschapstype veel sterker
wordt bepaald door hoog en laag, door den dichtbegroeiden steilrand, degolvende akkersop het plateau
en het smalle beekdal met zijn populieren en zijn kronkelend water ligt het kasteeltje verscholen in het dal
of het kleeft ergens aan den rotswand. Het is daar wel
één geworden met zijn omgeving, maar het is nauwelijks meer domineerend dan de watermolens aan de
Geul en de groote verspreid liggende boerderijen. Het
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Fig. 3. Kasteel Kessel.
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kesteel Kessel, als het ware gegroeid uit den heuvel, is
hier een voorbeeld van (fig. 3), terwijl de buitens in
het beekdal typisch aan te treffen zijn bij de Geul, nabij
Valkenburg en verder stroomafwaarts.
Over het algemeen, in het vlakke deel van Nederland, isde buitenplaats de bloem van het landschap, de
bloem waarvan de oud-Nederlandsche plantkundige
Dodoens beweerde:
de bloeme is der planten vreugde.
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HOOFDSTUK I
HET IDEALE BUITEN VAN DE 17EEN
18E EEUW
V oor velen van ons, die de vacanties doorbrengen op
de Veluwe of in het Gooireservaat, rondzwervend in
wat naar onze meening ongerepte natuur is, blijft het
moeilijk te begrijpen dat onze voorvaderen genoegen
vonden in een stijf-deftig buitentje gelegen in het kale
polderland, met geschoren hagen, gefatsoeneerde boomen en keurige broderievakken, gevuld met bonte
bloemen.
Maar zij, die gepoogd hebben te wonen op de woeste
heiden, en daar serieus hebben getuinierd begrijpen al
iets meer van dien voorkeur. Om echter geheel in den
sfeer te komen, zal ik in de volgende pagina's aan het
woord laten een typisch Nederlander van de 18e eeuw,
Pieter de Ia Cour van der Voort. Ondanks, of misschien ten gevolge van zijn deels Franschen naam blijkt
deze oude tuinbaas en tuinarchitect alle Nederlandsche
deugden te bezitten, de redelijkheid en de spaarzaamheid, de bedachtzaamheid en toch ook de durf om
groote nieuwe werken aan te pakken. Onder de tuinschrijvers van zijn tijd ishij eenvan de zeerweinigen die
niet verdwaalt in een oneindig aantal recepten voor
latwerken en loofgangen, broderies en parterres, maar
die duidelijk en kernachtig de grondbeginselen behandelt.
Uit zijn werk: Bijzondere Aenmerkingen over het
aanleggen van pragtige en gemeene Landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraden, alles in den
tijd van vijftig jaeren ondervonden, aengetekent, omstandig beschreven en met daer toe benodigende Plaeten opgeheldert.
Te Leiden, bij Abraham Kallewier, Jan en Herman
IS

Verbeek, en Pieter van der Eyk, 1737, neem ik het
volgende over:
„Alle buitenplaatsen en vermaekelijke lusthoven
vereissen met gragten, muuren, schuttingen, staketsels,
heggen, enz. omheinigt en besloten te zijn. öok behooren zevoor kundige bezitters niet al te groot binnen
haer omtrek te zijn. Hoe grooter men ze,door veranderingen van ongewoone, egter natuurlijke, gezigten en
cieraden op eenen kleinen grond kan vertoonen, hoe
meerder de beschouwers over de goede schikkingen der
aenleggers zullen voldaen zijn, voornamentlijk als derzelver onderhoud niet te kostelijk valt. Want dat zijn
de regte vermaekplaatsen, daer de bezitters toegelegt
hebben om door konst alom de natuur na te bootsen,
ten minsten koste de ziel te verkwikken, de tong te
streelen en het oog door beschouwinge van onderscheide veldvermaekelykheden te verlustigen, als zijn :
laeningen van wel behandelde hooge opgaende en uitkroonende boomen, scheerheggen, bosjens, digte berceaux, vrugt-heiningen, veelerlei hooge en lage vrugtboomen, zuivere wateren, en diergelijke tuingezigten
meer; zullende verstandige liefhebbers minder vermaek vinden in pragtige uiterlijkheden van kostelijke
gebouwen, onnatuurlijke watervallen, fonteinen, grotten en meer andere geld spillende cieraden.
Om zodanige verkiezelyke vermaekplaets te verkrijgen, moet men vooral agt geven, dat die van deze drie
hoedanigheden voorzien is: voor eerst, dat wel gelegen
is, ten tweeden, dat een goeden vrugtbaeren grond
heeft, en ten derde, dat van een oppervlakkige omtrek
is (van een goeden vorm).
Het voornaemste omtrent de gelegentheit is,dat men
daertoe eene gezonde luchtstreek verkiest en de gronden die digt aen zee leggen verwerpt, alzo de zeedampen zeer schadelyk zyn. Insgelyks niet omtrent
moerassen en modderpoelen,ooknietnaeengroote volkrijke stad, dewijl deszelfs rook en uitwazemende dam14

pen eenegezonde lucht zouden können besmetten. Daer
bij komt dat de baldadigheden van het gemeene, zoo
digt bij gelegen volk den bezitter veeltijds benadeelen,
behalven dat hij, door bezoek van vrienden en kennissen veel ontrust word. Nogtans behoort men van
eene aenzienlijke stad niet al te verre afgelegen te zijn,
opdat men in de voordeden welke zoo groote zamenwooning van welvarende mensen kan aenbrengen, mag
deelhebben,daerondervoornamentlijk begrepen wordt,
dat men het overvloedige ten dierste aldaer kan verkopen en het benodigde ten minsten prijze inkopen.
Een goede vette vrugtbaere grond, omtrent eene niet
al te sterk lopende rivier van zoet water is het verkiezelijkste, mits dat die binnendijks gelegen en rondom
met kanaelen voorzien is, opdat alles ten minsten
-kosten kan aen- en afgevoert worden. Deze goede welgelegen grond verkregen hebbende, is het dienstig het
lusthuis zodanig tekunnen plaetzen dat hetzelve van de
meest waeyende en schadende winden, nogtans een
ruim onbelemmert uitzigt behoudende, bevrijd word.
Nog is het zeer nuttig en dienstig dat men zoo gelegen
is dat men, winter en zomer met wagen en paerden
over zand- en kleiwegen tot de stad kan naderen.
Nevens dit alles hebben de Ouden eenen goeden buurman met reden zeer hoog geschat.
In het algemeen zijn hooge, vlakke waterpas of daer
naest bijkomende gronden veel verkiezelyker als laege
of schuinse bergagtige, welke laetste, om de afloop van
het water niet zoo vrugtbaer zijn.
Hoedanig de gelegentheid eens wel geschikten omtrek, om denzelven op het oog grooter, ook langer en
cierlyker gezigten te doen vertoonen, behoorde te
wezen,zal ikhier ter toetse brengen :
Regt vierkant (volkomen vierkant) is wel de geregeldste (regelmatipte) grond, maer geenszins de verkiezclijkste voor iemand die een vermaekplaets op
eenen Heinen grond wil aenleggen en beplanten, want
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Fig. 4. Het ideale buitentje.
de2e beslaet inderdaad meer grond, als oogenschijnlijk
vertoont.
Lang vierkant (rechthoek) isbeter, hier op kan eene
goede schikkinge van fraeye laenen en beter verdeelinge van andere cieraeden gemaekt worden, daerenboven kan men dien grond meer vergrootende doen
voorkomen.
Een gelijkbeenige driehoek is de voordeeligste omtrek om het oog te bedriegen, voomamentlijk op plaetzen van eenen kleinen grond, maer de laeningen komen
aldaer, omdat ze scherphoekig vallen, voor het oog zoo
bevallig niet voor, als die regthoekig eindigen.
Een gelijkzijdige beslaet meer grond en maekt geene
zoo lange laengezigten.
Ongelijkzijdige zijn nog nadeeliger.
Een grond, hol of alseen bol rond van omtrek zijnde,
is zeer nadeelig tot het aenleggen van plantagien.
Een grond van een ronden omtrek (cirkel) beslaet
den meesten grond en vertoont korter gezigten.
Dus komt mij een grond, die lang vierkant is, tot
eenen goeden omtrek het verkiezelykste voor, ten waere
iemand eenen zeer kleinen grond wilde beplanten, en
met vele cieraden tot eene vermaekplaats aanleggen,
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