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Jan Muskee, geboren Smilde 13-12-1833, arbeider, overleden Odoorn,
huwde Ie Smilde 24-4-1857 Geertje Karst, geboren Norg 1833, dochter
van Jan Hendrik Karst en Aaltje Bremer.
Uit dit huwelijk:
I.
Jantien Muskee, geboren Beilen 13-11-1873, overleden Hoogeveen
17-7-1956, huwde Beilen 12-2-1898 Jan Harm, geboren Hoogeveen
21-6-1873, landbouwer, overleden Westerbork 1-1-1954, zoon van
Jan Jansz. Harm en Johanna Overdijk.
Jan Muskee huwde 2e Fokje Tel, geboren Leek 6-12-1829, overleden
Assen 26-5-1912.
Uit dit tweede huwelijk:
2.
Wolter, geboren Odoorn 22-8-1869, volgt Vlg.
Wolter Muskee, geboren Odoorn 22-8-1869, verzekeringsagent, huwde
Johanna Slijkhuis, geboren Apeldoorn 23-1-1867.
Uit dit huwelijk:
I.
Hendrik Aldert, geboren Assen 4-7-1896, volgt Vllk .

Vlik Hendrik Aldcrt Muskee, geboren Assen 4-7-1896, overleden Apeldoorn
10-1953, huwde Ie Amsterdam 20-11-1919 Wilhelmina Jacobs, geboren
Amsterdam 1-6-1896, overleden Apeldoorn 29-4-1935.
Uit dit huwelijk:
I.
Samuel, geboren Amsterdam 9-11-1920, overleden Amsterdam
19-7-1943.
2.
Wolterina Johanna, geboren Amsterdam 26-3-1924, huwde
E. Waanders .
3.
Johanna, geboren Amersfoort 31-8-1927, huwde Apeldoorn
25-10-1945 J. Hop.
4.
Hendrik Nicolaas, geboren Apeldoorn 21-4-1935, overleden Apeldoorn 3-7-1938.
Hendrik Aldert huwde 2e Apeldoorn 7-5-1936 Johanna Constance Hendriëtte
Jacobs, geboren Amsterdam 7-9-1903, overleden Apeldoorn 16-4-1951.
Uit dit huwelijk:
5.
Deliana, geboren Apeldoorn 27-10-1937, overleden Apeldoorn
30-10-1937.
6.
Klaas Hendrik, geboren Apeldoorn 22-12-1938, volgt VIIIr.
7.
Hendrik Aaldert, geboren Apeldoorn 26-1-1942, volgt VIIIs.

•

C.S. Oldenburger-Ebbers

De geschiedenis van tuinen, parken
en buitenplaatsen in Drenthe

Wanneer we iets te weten willen komen over de geschiedenis van tuinen parkaanleg in Drenthe, blijkt al
gauw dat over dit onderwerp nauwelijks is geschreven. Soms kent men
de namen van enige voormalige havezaten, zoals bijvoorbeeld Batinge,
Laarwoud, Oldengaerde en Lemferdinge, maar in het algemeen heeft
men niet veel voorstelling van de om
deze landhuizen gelegen tuin- en/ of
parkaanleg.
Op de kaart van de provincie

Drenthe... opgemaakt uit de Kadastrale plans .. samengesteld door
A. Werneke en J.C. Brauns in 1840,
kan men wel duidelijk buitenplaatsen
onderscheiden, zoals bijvoorbeeld
Oostcrbroek en Laarwoud, maar de
structuur op deze buitenplaatsen is
niet aangegeven. Een uitzondering
hierop vormt het Asserbos, dat met
zijn stervormige laanstructuren direct
in het oog valt. Ook kan men zich
misschien voorstellen dat de Maatschappij van Weldadigheid iets zou
hebben bijgedragen aan de tuin- en
parkarchitectuur in Drenthe, zoals de
voorbeeldtuinen bij de tuinbouwschool in Frederiksoord of de aanplant van de plantage Boschoord .
Misschien kent ook een enkeling de

naam van de bekende Drentse tuinen landschapsarchitect uit dé vorige
eeuw, Lucas Pieterszoon Roodbaard
(1782-1851).
De plattegronden, afgebeeld in
Huizen van stand1 en de ontwerpen
en gegevens, aanwezig in het Docu-

mentatiecentrum Tuinarchitectuur
Nederland 1 , vormen de leidraad van
de hiernavolgende geschiedenis van
de Drentse tuinarchitectuur.
Middeleeuwen en Renaissance
In de Middeleeuwen zullen de tuinen
in Drenthe qua structuur niet anders
geweest zijn dan in de rest van Nederland. Bij een middeleeuws kasteel
lag incidenteel een kleine lusthof en
de kloosters kenden kloostertuinen
met moestuinen en boomgaarden.
Alle tuinen waren binnen hoge verdedigingsmuren gesitueerd.
In de Renaissance kregen de tuinen een meer open karakter. De tuinen op het platteland bestonden uit
een complex van vierkante en rechthoekige tuinen, die door een omringende haag of muur werden afgescheiden van de agrarische omgeving. Onder invloed van de Italiaanse tuinkunst
werden na 1600 tuinen langs een middenas van symmetrie georiënteerd 3•
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Hollands classicistische tuinaanleg

Van deze onder Italiaanse invloed
aangelegde tuinen, is een voorbeeld
te vinden in Drenthe, namelijk het
voormalige Huis Batinge, een van de
vier erkende havezates in Dwingeloo.
Van 1622 tot 1668 woonde hier Rutger van den Boetzelaer, sinds 1644
drost van Drenthe. Hij liet omstreeks
1660 zijn huis verbouwen en 'plantagien' aanleggen 4 . Het huis werd vervolgens vijfentwintig jaar bewoond
door zijn familie. In 1685 kocht Elbert Anthony Baron van Pallant de
bezitting. In zijn opdracht werd het
huis aanzienlijk vergroot en kregen
ook de tuinen een moderner aanzien .

Het is bekend dat Van Pallant Franse hugenoten in Dwingeloo gastvrijheid bood sinds 1685 en een Franse
invloed is dan ook duidelijk waarneembaar op het tuinplan met Frans
classicistische inslag, dat ons uit die
tijd is overleverd 4
De hoofdstructuur van deze
tuin dateerde waarschijnlijk al uit circa 1660, toen Rutger van den Boetzelaer de tuin liet aanleggen. Tuinen
uit die tijd in Nederland werden gekarakteriseerd door een rechthoekige
hoofdstructuur, waarbinnen de deeltuinen werden aangelegd langs een as
van symmetrie. Het hele complex
werd gewoonlijk omgeven door een

liatinge: de mooiste tuin in Drenthe (foto RAD)
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grachtenstelsel en daarbuiten door
boomsingels. De lengte:breedteverhouding van de zijden van de
rechthoek was idealiter de klassieke
harmonische verhouding 4:3 . Het totale complex werd verdeeld in vierkante en rechthoekige deeltuinen,
zoals moestuinen, boomgaarden en
Franse loofwerken (sierperken met
buxus). We spreken hier van een
Hollands classicistische tuinstijL Het
is echter typisch Frans om de buxusloofwerken met bloemen te versieren,
zoals op Batinge gebeurde volgens
een verslag uit 1705 4 . Ook typisch
Frans is de beëindiging van de hoofdas op het binnenterrein met een
kwart-cirkelvormige padenstructuur
en het verlengen van het zicht via de
hoofdas, door een opening in de
boomsingel ter plaatse. De boompjes, die op de plattegrond van Batinge op het binnentererein staan
ingetekend, zullen langgeënte vruchtbomen geweest zijn, geplant rondom
moesbedden.
In 1705 is er sprake van een
fraaie tuin met geschoren iepen, hagen taxuspiramides en parterres met
bloemen 4 . De taxus zien we vooral
aangeplant in de middentuin achter
het huis.
De tuin van Batinge is waarschijnlijk de rijkste tuin die er ooit
in Drenthe is geweest. Het was oorspronkelijk een Hollands classicistische aanleg, die aan het eind van de
17de eeuw op Frans classicistische
wijze werd aangepast. Deze Hollands
classicistische structuur van aanleg is
heden nog te herkennen op Weldam
te Goor en op Schoonheten te Heeten.
Na een zeer wisselvallige bewo-

ning in de 18de eeuw, is huis Batinge
in 1832 afgebroken.
Op een kaart uit 1773 staat de
havezate de Klencke te Oosterhesselen duidelijk afgebeeld 5 .

De Klencke in Oosterhesselen (1773) (foto RAD)

In Noord Holland zijn in deze
tijd de eerste parken in landschapsstijl reeds aangelegd, zoals Huis te
Bennebroek in 1761 door A. Snoek
en Beeckesteyn in 1772 door J.G.
Michael6. Op deze plattegrond van
de Klencke zien we niet veel meer
dan een oprijlaan, beplant met bomen; een omgracht havezateterrein
met moestuinen; even daarbuiten ook
moestuinen en een boomgaard en
verder van het huis boomgaarden
en/of aanplant van opgaande bomen,
korenvelden en weiden. Opgemerkt
dient hier te worden dat de middenas
van het huis niet gelijk valt met de
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middenas van de omgrachte binnentuin. De hier afgebeelde situatie
vindt zijn oorsprong van aanleg
waarschijnlijk ook in ongeveer 1660,
de tijd van de Hollandse classicistische tuinarchitectuur.
Frans classicistische tuinaanleg
Een havezate in Dwingeloo die naast
Batinge ook Franse karakteristieke
tuindelen vertoont, is 0/dengaerde.
De plattegrond van Oldengaerde uit
de tweede helft van de 18de eeuw
schetst ons een beeld van die situatie 7 .
Cornelis Baron van Dongen
(1655-1723) erfde in 1713 de havezate
Oldengaerde en heeft in 1717 het
huis verbouwd, waarbij het zijn huidige vorm heeft gekregen. Ook de
tuin werd in 1717 gemoderniseerd in
Frans classicistische stijl. Een kenmerk hiervan is het verlengen van de
zichtas vanuit het huis. In dit geval
werd een zichtkanaal gegraven op
een middenas achter het huis. Het
zicht over dit kanaal werd via een
opening in de buitensingel, nog verder geleid naar het achterliggende
open platteland. In deze opening
staat de beeldengroep Hercules vechtend met de zevenkoppige Hydra van
de beeldhouwer Hansurn opgesteld.
Aan beide zijden van het zichtkanaal
zijn op de plattegrond deeltuinen te
onderscheiden, die diagonaalgewijs
zijn verdeeld. Dit kunnen moestuinen
zijn geweest, die op Franse wijze
door diagonale assen zijn verdeeld,
of het zouden parterres (loofwerken
van buxus) geweest kunnen zijn. Deze sierperken werden echter meestal
vlak achter het huis aangelegd, in
verband met het uitzicht van het
huis.
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Het zicht vanaf de belétage of
eerste verdieping op de sierperken
verhoogt de ornamentiek hiervan in
grote mate. De perkenindeling achter
het huis en achter de bouwhuizen is
op de plattegrond erg vervaagd. De
indeling is overigens wel symmetrisch
van opzet.
Het voorbeeld van een Frans
classicistische aanleg in Nederland is
tegenwoordig natuurlijk Paleis Het
Loo. Ook op Beeckesteyn in Velsen
kan men zich nog goed voorstellen
hoe deze oorspronkelijk is geweest.
Ten zuiden van het dubbel omgrachte huisterP~in van Oldengaerde
ligt een omperkt park of hakhoutbos
met een pad erdoorheen, met daarbinnen weer een wandelbosje. In de
overtuin, aan de overzijde van de
weg, loopt een zichtlaan in oostelijke
richting en er zijn enkele boompjes
in perken te onderscheiden. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk laaggeënte vruch!bomen rondom moestuinvakken. Bovendien loopt hier nog
een slingerende wandeling in het
noordelijke deel. Tenslotte zien we
op deze kaart nog een bosaanplant
ten zuidoosten van het reeds besproken complex; i11 dit bos is een rechthoekige tuin getekend, verdeeld in
vier deeltuinen, die weer diagonaalgewijs zijn opgedeeld. Mogelijk gaat
het hier om enige kabinetten, rustruimten, omsloten door hoge hagen.
In 1798 kocht Professor Wijnoldus Munniks deze havezate. Hij
doceerde ontleed- en plantkunde te
Groningen en volgens overlevering
heeft hij het krenteboompje (Amelanchier lamarckii) vanuit Canada in
Nederland geïntroduceerd. De krentebossen van Dwingeloo zijn hieruit
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voortgekomen. Ook is het bekend
dat Munniks een verzameling exotische planten op Oldengaerde heeft
gehad. Hij zal dus ook de beschikking gehad moeten hebben over een
oranjerie. Na de dood van Prof.
Munniks in 1806, werd Oldengaerde
gekocht door A.W. van Holthe, die
in 1812 burgemeester werd van
Dwingeloo. In de aankondiging van
de veiling in 1808 staat te lezen dat
er een oranjerie was en daarnaast
'enige menigte beste vrugtbomen, een
persikenkas, plantagies, allees, cingels,
slingerbosschen, vijvers, gragten, benevens verscheidene fraaie tuinciraden'B. Door het woord slingerbos

weten we dat er dus in 1808 al sprake was van een deel van de aanleg in
landschapsstijl. Mogelijk gaat het hier
om de ook op de plattegrond zichtbare aanplant ten zuiden van het
huisterrein of het bos ten zuidoosten
van het hele complex rond het huis.
De achttiende eeuwse plattegrond van de voormalige havezate
Westrup te Dwingeloo toont ons een
complex van een korenveld (T), bedden met groenten en fruit (E, K tlm
S), boomgaarden (D, H), een grasbaan (F), een grasperk (G) en een
sterrenbos (J). De zwarte dikke lijnen in het ontwerp zijn omringende
muren en voor een deel rond de
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De tuin van Westrup in de 18de eeuw (foto RAD)

boomgaarden D en H, hoge hagen.
Het gehele complex is omgracht. De
totale indeling van het complex is geometrisch, maar niet symmetrisch. De
toegang over een lange grasbaan en
tussen hoge hagen geeft een Franse
indruk. Waarschijnlijk dateert deze
indeling van de plaats uit de tweede
helft van de 18de eeuw. Het aanleggen van sterrebossen is namelijk bekend vanaf ongeveer 1730. Een vroeg
sterrebos was ontworpen op Meerenberg te Heemstede door de Franse
tuinarchitect Daniel Marot, omstreeks 1732.
Een sterrebos in het groot is
ook het Asserbos. Dit bos is aangelegd in geometrische stijl, met veel
rechte lanen, die op verschillende
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punten als stralen van een ster bijeen
komen, zoals op de Rodeheklaan, bij
het Rondeel en de Zevenster. Het
Asserbos is oorspronkelijk een middeleeuws bos, maar de huidige situatie is rond 1765 ontstaan. Wolter
Hendrik Hofstede is de grondlegger
van dit bos geweest. De begroeiing
bestaat uit mooie fijnsparren, tamme
kastanjes, en eiken en beuken met
een ondergroei van wilde hulst. In
1780 heeft men de buitensociëteit in
het Asserbos geopend.
Vergelijkbare stadsbossen in
Nederland, die ook in de vorm van
een sterrebos zijn aangelegd, zijn bijvoorbeeld de Alkmaarderhout, na de
Franse inval opnieuw aangelegd sinds
1674 en daarna uitgebreid; de Haar-

lemmerhout, een oorspronkelijk middeleeuws stadsbos, van 1583 tot 1755
opnieuw aangeplant langs rechte lanen in stervorm; het Sterrebos in
Groningen, in 1765 als sterrebos aangelegd en de Oude Warande in Tilburg in 1712 in die vorm aangelegd.
De stervormige structuur in de Oude
Warande is heden nog duidelijk
waarneembaar.
De landschapsstijl
De plattegronden van de buitenplaats
Lemferdinge bij Paterswalde uit 1797
en 1805 9, vertonen heel duidelijke
elementen van de landschapsstijl.
In 1782 werd deze bezitting te
koop aangeboden in de Groninger
Courant. Er is dan sprake van
'groote tuinen en moeskerijen, weide,
hooij en korenlanden, wel aangelegde
bosschen van zwaar eiken en ander
kaphout .. . '. Pas in 1790 werd Lemferdinge daadwerkelijk verkocht. In
1797 werd de uit Brussel afkomstige
J.B . Durnoneeau (1760-1821) eigenaar
en hij liet huis en tuinen moderniseren. Durnoneeau was oorspronkelijk
architect en samen met W.H . Daendels werd hij in de Noordelijke Nederlanden aangesteld tot luitenantgeneraal van het Bataafse leger. Zijn
zoon, J.F. Dumonceau, heeft het een
en ander over Lemferinge opgetekend in zijn mémoires. De plattegronden van Lemferdinge uit 1797 en
1805 zijn door hem vervaardigd. Op
de plattegrond uit 1797 zien we het
huis gelegen binnen een grachtenstelsel; achter beide aanbouwen van het
huis liggen twee zijtuinen die elk
weer binnen grachten zijn gesitueerd;
een oprijlaan voert naar het voorplein met twee bouwhuizen; achter

het eerste bouwhuis ligt een weide en
achter het tweede een tuintje met
slingerpad; langs de oprijlaan zijn
een boomgaard , bossen met hoog
opgaande bomen (futaie), weiden en
een moestuin met oranjerie gelegen;
achter de moestuin ligt een slingerbos, waardoorheen ook een rechte
promenade loopt. Waarschijnlijk is
dit stukje bos voorheen ook een deel
van de moestuin geweest. Achter het
huisterrein ligt een heide, waardoorheen een pad kronkelt en waar enige
dennen zijn ingezaaid " Aan de buitenzijde van het terrein (rechter deel
van de plattegrond) zien we dan nog
weiden liggen en een sterrebos dat
kruisvormig wordt doorsneden en
weer een heide met dennen. Het totale terrein is omsloten door grachten.
De eerste tekenen van de landschapsstijl, namelijk enkele slingerende paden, uitgezet binnen oudere
rechte structuren zijn hier dus te onderscheiden .
De plattegrond van 1805 vertoont enkele opmerkelijke verschillen . Sommige delen zijn nu in
landschapsstijl veranderd . De grachten rondom het huis zijn voor een
groot deel verdwenen. Achter de zijtuinen, die nu door bloemenranden
van het voorplein worden gescheiden,
zijn bosjes met slingerende paden
aangelegd. Ook achter het huis ligt
een opgaand bos met slingerpaden.
Hier heeft men bovendien een zichtas
en een dwarsas, bestaande uit grasbanen begeleid door paden, uitgezet.
Slingerende paden snijden deze assen. Het heideveld in de rechter benedenhoek van de plattegrond is
veranderd in een landschappelijk
parkje met vijver, open velden en
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Lemferdinge in 1797 (foto RA D)

204

205

wandeling door bosaanplant. Dit deel den door slingerende paden en omgewerd gedeeltelijk door .J.F. Durnonven door een gracht, een wandelpark
eeau zelf ontworpen. We hebben hier met sterk geaccidenteerd heuvellandte maken met de vroege landschapsschap, met een waterloop en een vijstijl, die zich kenmerkt door kleinverpartij gericht in de as van het huis
schaligheid en beslotenheid. De stijl
en tenslotte een kleine besloten tuin,
werd vooral in het begin toegepast
die waarschijnlijk moderner van oorbinnen de nog bestaande regelmatige
sprong is. Deze kenmerken duiden
structuren en met behoud van rechte
op elementen die de Drentse tuinarlanen of delen daarvan. Ook rondchitect Lucas Roodbaard toepaste.
wandelingen rondom een centraal
De aanleg van dit park wordt gedadeel, zoals een waterpartij of groot
teerd tussen 1811 en 183510.
gazon, waren zee~ karakteristiek. De
Het beheer van deze buitentoepassing van de vroege landschapsplaats wordt sinds 1988 gevoerd door
stijl op Lemferdinge is bepaald vroeg de Vereniging tot Behoud van Nate noemen in Drenthe. Dit heeft
tuurmonumenten, die het park voor
waarschijnlijk te maken met het feit
wandelaars heeft opengesteld. Een
dat luitenant-generaal Durnoneeau
deel van het park op Overcingel
oorspronkelijk architect was en dat
wordt eveneens aan de hand van Lucas Roodbaard toegeschreven. Het
de modernisering van Lemferdinge
onder zijn persoonlijk toezicht heeft
huis Overcingel werd gebouwd vanaf
plaatsgevonden. In Overijssel en Gel1776 in opdracht van de ontvangerderland is de landschapsstijl vroeg
generaal van de Landschap Drenthe,
toegepast op Twickel, Het Nijenhuis
.I ohannes van Lier, die van 17 59 tot
te Diepenheim, Bingerden, Horssen,
1774 woonachtig was op het OntvanSonsbeek en RosendaaL Andere begershuis (zie verder). De bouw werd
kende vroege parken zijn Beeckesteyn, opgedragen aan de timmerman/ archiElswout, Manpad, De Paauw en de
tect Abraham Martinus Sorg. Waarschijnlijk heeft hij ook de achter het
KeukenhoL
huis gelegen tuinaanleg ontworpen.
In 1811 is huis Lemferdinge afgebroken. Alleen het schathuis bleef
Deze is te onderscheiden op de platgespaard. De buitenplaats De Duinen tegrond van de stad Assen, vervaardigd door P.A.C. Buwama Aardente Eelde, maakte in oorsprong deel
uit van Lemferdinge. Na afbraak van burg in 1809. J . van Lier is in 1785
dit huis werd het terrein in delen ver- reeds van Overcingel vertrokken,
kocht. Op het terrein van De Duinen
maar het huis is tot heden in dezelfis sprake van een bijzonder romande familie gebleven. Op de bekende
tisch landschapspark, dat schematisch kaart van 1809 ligt het huis op de
al is weergegeven op de kaart van
hoek van de Oostersingel, aan de
Werneke en Brauns uit 1840 en dat
buitenzijde van de stad. Aan één zijsindsdien waarschijnlijk niet veel is
de is een bouwhuis of koetshuis te
zien. Vóór het huis lagen twee langveranderd. Een wandeling door het
werpige perken; achter het huis zijn
terrein levert de volgende kenmerken
boomgaarden en moestuinen geteop: een beboste heuvelrug, doorsne-
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kend; het eerste deel van de tuin
werd afgesloten door een plantage
van naaldbomen . In het tweede deel
van de tuin ligt op de middenas een
zichtkanaal, geflankeerd aan beide
zijden door bomenrijen; aan weerszijden achter deze bomenrijen lag
een kabinet of wandelbosje, waarin
waarschijnlijk enige tuinbeelden waren geplaatst. In een van beide bosjes
is een kronkelpaadje te onderscheiden, het enige landschappelijke element in deze aanleg. Deze tuin, die
van omstreeks 1778 dateert, een tijd
waarin de landschapsstijl in een deel
van Nederland al volop werd toegepast, is beslist ouderwets te noemen
door het ontbreken van meer landschappelijke elementen.
Waarschijnlijk omstreeks 1823
werd de aanleg nabij het huis en vóór
het zichtkanaal in landschapsstijl veranderd. De tegenwoordig nog aanwezige verdiepte slingerpaden rondom
de gazons en de accidentatie van het
terrein duiden wederom op de hand
van Lucas Roodbaard. Ook de Chinese koepel, die op een heuveltje ten
zuidwesten stond, kan nog uit zijn
tijd dateren. Deze koepel is verplaatst en bevindt zich nu op het
Stationsplein. Het zichtkanaal werd
gehandhaafd en hierdoor werd het
zicht vanuit het huis op de weilanden
ten oosten van dit kanaal versterkt.
In de tuin van Overcingel staat een
niet zo veel voorkomend tuinsieraad:
een heksenbol of spiegelboL Dit is
een gespiegeld glazen bol op smeedijzeren standaard uit omstreeks 1900.
Wanneer men in de bol kijkt, wordt
een deel van de tuin hierin weerspiegeld.
De aanleg van Overcingel is

nog heden een karakteristiek voorbeeld van een landschappelijke aanleg in de trant van de Drentse tuinarchitect Lucas Roodbaard, gecombineerd met een ontwerpelement uit de
Frans classicistische periode, een
zichtkanaal, gelegen op de lengte-as
van symmetrie van de aanleg.
Een derde toeschrijving aan Lucas Roodbaard geldt de landschappelijke aanleg van de buitenplaats De
Braak 11 • In 1749 was er in een advertentie ter verhuur van De Braak
sprake van 'hoven meest 'alle nieuws
aangelegd, bosch, lanen,vijvers en
grachten'. In 1827 werd de plaats
verkocht aan Abraham Hesselink.
Vanaf die tijd is de landschappelijke
aanleg gerealiseerd. Op het kadastrale minuutplan van 1832 is duidelijk
de ligging van de vijvers te zien. Het
huis, dat in 1889 werd afgebroken,
bevond zich eertijds aan het einde
van een rechte oprijlaan van eiken,
in het centrum van de buitenplaats,
tussen twee grote waterpartijen. De
as van de noordelijke vijverpartij
loopt noord-zuid en vormt een zichtas vóór het huis. Een dergelijke langwerpige vijverpartij gericht in de as
van het huis, zagen we ook op De
Duinen en komt eveneens voor op
Oostcrbroek (zie verder), beide creaties van Lucas Roodbaard. Waarschijnlijk is hier sprake van het omvormen in landschapsstijl van voormalige zichtkanalen. Meer ontwerpelementen in Roodbaard-parken zijn
(zoals eerder beschreven): afwisselende gezichten tijdens een wandeling,
niveauverschillen in het terrein, grillige waterpartijen, slingerende paden
en toepassing van verschillende tuinornamenten. Op De Braak waren
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enige rustieke bruggen en er is nog
steeds een kettingbrug. De koepels
op De Braak zijn alle afgebroken.
Wel zijn nog een berceau (loofgang)
en een cirkelvormig doolhof aanwezig, waarschijnlijk daterend uit het
eind van de vorige eeuw, toen J .E.
Scholten eigenaar werd. Sinds het begin van deze eeuw is er niet veel ingrijpend veranderd. Enkele zichten
zijn dichtgegroeid, maar de centrale
waterpartij met eiland en de padenstructuur en niveauverschillen
rondom dit water aangelegd, zijn
voor een groot deel onaangetast gebleven.
Het ontwerp van een deel van
de voormalige havezate Oasterbroek
te Eelde, is zeker van de hand van
Lucas Roodbaard . In 1836 werd het
oude huis afgebroken in opdracht
van M.R.W. Hora Siccama. Dit huis
lag op het huisterrein, binnen het
rechthoekige grachtenstelsel, noordoostwaarts van het tegenwoordige
huis, achter de beide bouwhuizen.
Een nieuw huis werd gebouwd ten
zuidwesten van het voormalige
huisterrein, in de as van het oude
huis, op een langwerpig terrein in de
vorm van een gelijkbenige driehoek.
De benen van deze driehoek worden
gevormd door brede lanen. Deze zijn
te zien op het kadastrale minuutplan
van 1832, evenals een sterrebos en
een vijver in de vorm van een gelijkbenige driehoek vóór het oude huis,
en een berg, aan de voet afgezet
door een driehoekige vijver. De geometrische driehoeksvorm speelde op
Oasterbroek een belangrijke rol.
Waarschijnlijk is de aanleg in die
vorm geïnspireerd op de aanwijzingen die Pieter de la Court van der
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Voort 12 gaf voor de aanleg van een
(kleine) tuin. Hij zegt hierover: 'Een
gelijk-beenige Driehoek is de voordeligste omtrek, om het oog te bedriegen; voornamentlijk op plaetzen van
een en kleinen grond'.
De aanleg van Roodbaard zal
ongeveer ten tijde van het bouwen
van het nieuwe huis of even na 1836
zijn gerealiseerd. Dankzij een copie
van Roodbaarcts ontwerp, die de
tuinarchitect L.A. Springer maakte,
weten we wat Roodbaarcts ideeën
zijn geweest 13 . Hij transformeerde de
gelijkbenige driehoekige vijver vóór
het oude huis in een slingerende
langwerpige vijver achter het nieuwe
huis. Tussen de paden langs deze vijver en de oevers projecteerde hij
meest langwerpige bloemperken of
heestergroepen. Een deel van de laan
wilde hij tot eiland in de vijver transformeren, maar dit is waarschijnlijk
nooit uitgevoerd. De berg die in de
18de eeuw in de as van het oude huis
lag, aan de voet omgeven door een
driehoekig bassin, heeft Roodbaard
gebruikt als zichtbeëindiging, gerekend vanuit de voorzijde van het
nieuwe huis. Dit driehoekige bassin
werd omgevormd tot slingerende vijver aan de voet van de berg. Golvende paden werden vanuit het huis
naar de voet en naar de top van de
berg geleid. Ook hierlangs zijn langwerpige bloembedden te zien. Langwerpige golvende gazons worden
door deze paden omsloten. Dichtbij
de berg is een niervormig perk getekend, dat in rijen is beplant. Waarschijnlijk is hiermee een boomgaard
of kwekerij van bomen bedoeld. Het
ontwerp van Roodbaard betreft het
terrein vanaf het oude huisterrein tot
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toegangshek op stenen brug
voorplein met 16 uitkronende lindebomen en aan beide zijden scheerheggen
moes- en meloentuin
oranjehuis
zomerstandplaats van oranjebomen
waterbassin met fontein in het midden
koude wijngaerds-kassen
koetshuis
tuinmanswoning
herenhuis
parterre
vijver
plaatsen voor laagstamvruchtbomen
beeld
lusthuisjes

Platlegrond van tuin van P. de la Court van der Voort in zijn Bijzondere Aenmerkingen, 1737.
(foto Speciale Collecties Bibliotheek LU Wageningen)
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Het hu is is in 1922 afgebrand
en door een nieuw vervangen. Een
achttiende-eeuws sterrebos dat buiten
het ontwerp van Roodbaard viel, is
nog steeds gehandhaafd. Sinds 1870
is de buitenplaats Oasterbroek gescheiden in twee delen, een deel ten
westen van de Vosbergerlaan met de
naam Hoog Hullen en een deel ten
oosten van de Vosbergerlaan dat nog
steeds Oasterbroek heet.
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Ontwerp van Gosterbroek door L. Roodbaard,
ca. 1836. Copie gemaakt door L.A . Springer
(foto Speciale Colleelies Bibliotheek LV Wageningen)

aan de berg. Achter de berg lag een
bosaanplant 14 . De aanleg van Roodbaard is heden ten dage nog te herkennen, maar wel vervaagd.
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Gemengde tuinstijl
Op het terrein van het voormalige
Benedictijner dubbelklooster Dikninge, gelegen aan de Reest bij Schiphorst, werd in 1813 in opdracht van
R.H. Baron de Vos van Steenwijk
een nieuw huis Dikninge gebouwd.
Volgens G.K. van Hogendorp was
'de plaats naar de fraaiste Engelse
wijze ingericht' 15 •
Mogelijkerwijs is dit gebeurd
door de architect van het huis, die
uit Zwolle afkomstig was. Theoretisch is het ook mogelijk dat Of de
tuinarchitect H . van Lunteren Of de
tuinarchitect J.D. Zocher sr. hier gewerkt of geadviseerd heeft. Van Lunteren heeft ook in Dalfsen en Zwolle
gewerkt, respectievelijk op Mataram
(1820) en op het Engelse werk (1828).
Zocher werkte omstreeks 1815 op
Huis Almelo. Lucas Roodbaard was
in die tijd nog niet actief.
De tuinarchitect die er in 1910
werkte, eveneens voor de familie De
Vos van Steenwijk, was de Haarlemmer Leonard A. Springer (1855-1940).
Hij ontwierp een nieuwe bloementuin
aan de zuidkant van het huis en enige versierende bloemslingers langs de
oevers van de Reest. Aan het eind
van de 19de eeuw werd het mode

Ontwerp voor Dikninge door L.A . Springer, 1910.
(foto Speciale Collecties Bibliotheek LV Wageningen)

nieuwe bloementuinen (met eenjarige
planten) en rozentuinen aan te leggen,
dichtbij het huis, als deeltuin van een
groter landschappelijk park . De
vorm van deze bloementuinen was
geïnspireerd op classicitische principes van proportie, symmetrie en harmonie. De tuinen werden aangelegd
langs een as van symmetrie en lagen
meestal besloten tussen hagen of muren en soms verdiept. Bekende voorbeelden zijn de tuinen van Weldam
(1885), Twickel (1886), Amerongen
(1887) en De Wiersse (1910).
Men noemt deze stijl van aanleg de gemengde stijl, een combinatie

van een park aangelegd in landschapsstijl met daarbinnen geometrisch aangelegde tuinen. De aanleg
bij het huis Dikninge is hiervan eenbescheiden voorbeeld.
Ook het Wilhe/minapark te
Meppel is een goed voorbeeld van
een aanleg in gemengde stijl. In 1914
ontwierp L.A. Springer een grote vijver, tussen de Reest en de Stationsweg. De as van het park staat loodrecht op de Stationsweg en loopt van
daar tot aan de Reest. Het noordelijke deel werd in geometrische stijl
ontworpen, waardoor het open zicht
over de vijver zuidwaarts bewaard
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bleef. Het zuidelijke deel - de vijver
en omliggend terrein tot aan de
Reest - ontwierp Springer in landschapsstijl. We spreken hier dus ook
weer van een aanleg in gemengde
stijl. Bij de uiteindelijke uitvoering
van het park in 1919 werd het meest
zuidelijke deel van de vijver niet uitgevoerd en in plaats hiervan ontwierp men in dit gedeelte tussen de
vijver en de Reest een wandelpark in
landschapsstijl. De tegenwoordige
aanplant is nog grotendeels uit de
tijd van Springer. De theekoepel in
het park, daterend van omstreeks
1840, is afkomstig van een buitenplaats aan de overzijde van de Reest.
De tuinarchitect L.A. Springer
heeft in Drenthe verder gewerkt aan
de uitbreiding van het Van Heutszpark, een (villa)park op de voormalige geslechte vestigingswerken van
Coevorden. Het Van Heutszpark was
aan het begin van deze eeuw eerder
gerealiseerd naar ontwerp van de tuinarchitect J. Vroom uit De Punt.
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Ontwerp voor het Wilhe/minapark te Meppel, door L.A. Springer, 1914.
(foto Speciale Collecties Bibliotheek LU Wageningen)
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Maatschappij van Weldadigheid
De Maatschappij van Weldadigheid
heeft een geheel eigen functie vervuld
bij het aanleggen van plantages (bijvoorbeeld Boschoord), tuinen en begraafplaatsen. In 1818 kocht de
zojuist opgerichte maatschappij het
landgoed Westerbeeksloot, ten noorden van Steenwijk, om aldaar een
landbouwkolonie te vestigen voor
armlastigen (Frederiksoord). Dit
landgoed is mede door herbebossing
goed in stand gebleven. Het achttiende eeuwse sterrebos is nog aanwezig.
In 1884 werd de G.A. van
Swieten Middelbare Tuinbouwschool
door de maatschappij opgericht. De

tuinen die bij deze school zijn aangelegd, zijn voorbeelden van tuinaanleg
voor de studenten. Een meer dan 100
jaar oude laan, beplant met oude pererassen, maakt ook deel uit van dit
tuinencomplex. Tegenwoordig is er
bovendien een heemtuin en een tuin
voor gehandicapten en blinden.
De begraafplaats Oranjelaan in
Wilhelminaoord is waarschijnlijk even
na I 818 aangelegd voor kolonisten
van de Maatschappij voor Weldadigheid. Het ontwerp is in landschapsstijl. Omstreeks f825 werden vele
nieuwe begraafplaatsen in Nederland
aangelegd, veelal in de toen in de
mode zijnde landschapsstijl. Dit had
te maken met het verbod tot begraven binnen de bebouwde kom der
steden, een Koninklijk Besluit van
1825. De maatregel werd genomen
ter bevordering van betere hygiënische leefomstandigheden in de steden. Een der eerste begraafplaatsen
die al in de 18de eeuw om die reden
meer aan de buitenkant van de stad
werd aangelegd, was de bègraafplaats
aan de Meppelerstraatweg in Zwolle.
Reconstructies van historische tuinen
De tegenwoordige tuin achter het
Ontvangershuis in Assen is een voorbeeld van een twintigste eeuwse stadstuinreconstructie, gebaseerd op Franse barokke tuinvoorbeelden in de stijl
van Alexandre Le Blond ( 1679-1719)
en Daniel Marot (1661-1752).
Van 1631 tot omstreeks 1820
was het gebouw in gebruik als kantoor en vaak ook als woonhuis van
de Ontvanger-generaal van de Landschap Drenthe. Vóór 1631 was het
een deel van het abdijcomplex Maria
in Campis. Sinds 1730 deed het huis
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bovendien dienst als Prinsenhof (de
residentie van de stadhouder). Van
1957 tot 1959 werd het hele complex
gerestaureerd in de toestand van omstreeks 1830. De tuinreconstructie is
echter onbegrijpelijkerwijs gebaseerd
op de periode 1700 tot 1730.
De museumdirecteur G.C. Helbers maakte in 1962 het reconstructieplan. Hij ontwierp een parterre de
broderie, bestaande uit sierperken
met rankmotieven van buxus, afgewisseld met steenslag en afgezet door
buxusranden. In het midden van de
vier perken staat een zonnewijzer. In
de tuin staat bovendien een beeldengroep opgesteld van de hand van de
Romeinse beeldhouwer Francesco
Righetti, voorstellende Venus en
Amor. Deze beeldengroep werd door
de kunstverzamelaar en bouwheer
van Paviljoen Welgelegen te Haarlem, Henry Hope, in 1781 besteld,
samen met elf andere copieën in lood
van beroemde beelden. De antieke
versie van deze Venus stond tot 1787
in de Villa Medici te Rome. Een ander beeld van Righetti, een afgietsel
van de beroemde Lacoöngroep, staat
nog steeds in Haarlem voor het Paviljoen opgesteld.
Vergelijk bare reconstructies van

barokke stadstuinen zijn te vinden bij
de musea Willet-Holthuysen (Amsterdam), Schielandhuis (Rotterdam) en
Meermanno-Westreenianum ('s Gravenhaghe).

Lucas Pieterszoon Roodbaard
(1782-1851)
Tot slot nog enige samenvattende
woorden over de hierboven veel genoemde Drentse tuinarchitect Lucas
Roodbaard. Hij werd geboren in
Rolde en omdat Rolde en Assen in
1782 tot één schoutambt behoorden,
leest men ook nogal eens dat hij in
Assen geboren werd. In 1813 woonde
hij in Groningen. Het beroep dat hij
toen bij de gemeente opgaf was hovenier. Zijn opleiding kreeg hij overigens in de schilderkunst en van 1816
tot 1822 is zijn beroep dan ook portretschilder geweest. In 1824 woonde
hij in Leeuwarden; zijn opgegeven
beroep aldaar was architect van buitengoederen. Roodbaarcts karakteristieke ontwerpelementen zijn lange
slingerende waterpartijen, kunstig opgeworpen heuvels en zichten door de
plaats, die centraal gericht zijn en
niet naar buiten de plaats, zoals
J.D. Zocher jr. die bijvoorbeeld ereeerde.

Uitgevoerde werken van Roodbaard (incl. toegeschreven werken):
1820, 1842
Leeuwarden
ca . 1820
Slochteren
1821
Oenkerk
ca. 1821
Beetsterzwaag
1822, 1842
Oranjewoud
1822
Oudkerk
ca. 1823
Assen
1827
Tjamsweer
ca. 1827
Paterswalde
1828
Sneek
1829
Oranjewoud
1830
Leeuwarden
1832
Wijnaidurn
ca. 1835
Franeker
ca. 1836
Eelde
1837
Wolvega
1838
1844
1845

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Veenklooster
Rijperkerk
Beetsterzwaag
Paterswalde
Assen
Driesurn
Marssum
Oenkerk
!Jsbrechtum

/

Prinsentuin
Fraeylemaborg
Starriastate
Overtuin Lyndenstein
Oranjestein
DeKlinze
Overcingel
Ekenstein
De Braak
Wilhelminapark
Oranjewoud
Stadsbegraafplaats
Roptastale
Marterrahuis
Oostcrbroek
Nieuwe aanleg I annex
begraafplaats
Fogelsanghstate
Vijversburg
Harinxmastate
De Duinen
Park de Eerste Steen 16
Rinsrnastate
Heringastate
Heemstrastale
Epernastate

Noten:
Zie J. Bos, F.J. Hulst en P. Brood (red.), Huizen van stand: geschiedenis van de Drentse
havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners. Meppel, 1989.
Dit documentatiecentrum is gevestigd in de Bibliotheek LU Wageningen, afd. Speciale
Collecties.
Zie Carla S. Oldenburger-Ebbers, De Tuinengids van Nederland (Rotterdam, 1989) inleiding.
Zie noot I, p. 149-151.
Zie noot I, p . 103.
Zie C.S. Oldenburger-Eggers, 'De tuinenarchitectuur van Johann Georg Michael
(1738-1800)', in: Bulletin KNOB (1991 - 3) 73-79.
In Provinciaal Museum Drenthe.
Zie noot I, p . 167.
Zie noot I, p. 332 en 334.
Zie korte studie van drs. U .M. Mehrtens, Huis De Duinen te Eelde, Zeist, Rijksdienst
Monumentenzorg, dd. 31-10-1988.
Zie artikel in tijdschrift Mooi Groningen, Jg. 1917, 30-31 en R. Mulder-Radetzky,
R. Overbeek en P. Karstkarel, Lucas Pieters Roodbaard: architect van buitengoederen
(Leeuwarden, 1979) 69.
Zie P. de la Court van der Voort: Bijzondere Aenmerkingen over het oenleggen van...
Landhuizen, lusthoven, plantagien .. . (Leiden, 1737) 4.
Deze copie is aanwezig in de Bibliotheek LU, Documentatiecentrum Tuinarchitectuur Nederland. Kent een lezer van dit artikel de vindplaats van het origineel?
Zie Topografische Militaire Kaart, 1853.
Zie noot I, 250.
Aan de Beilerstraat, t.o. Port Natal.

Historische boerderijtuinen vragen momenteel nationaal de aandacht. Kent u er enige in uw omgeving, misschien wilt u dan contact opnemen met de Nederlandse Tuinenstichting in Amsterdam?
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