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Hoe het zij, Rhederoord is één van de fraaiste landgoederen in ons land geworden, dankzij de goede zorgen en uitbreidingen door opeenvolgende eigenaren
en het is te hopen, dat het als zodanig nog vele jaren zal blijven. Al is Rhederoord
geen natuurmonument, zolang het buiten zal bestaan zal het een monument
blijven om de gedachten aan zijn stichters en helpers levendig te houden.
Zo schrijft de bekende landschapsarchitect Leonard Antonij Springer (1855-1940) in 1930
in het tijdschrift Onze Tuinen. Stichters en opeenvolgende eigenaren van Rhederoord waren de families Everwijn, Kelffken en Brantsen: Arnhemse regenten die aan elkaar gelieerd
waren en in de omstreken van Arnhem vanaf de zeventiende eeuw vele buitenverblijven
creëerden. Denk aan Warnsborn, Zypendaal, Rhederoord en de Menthenberg. Over de familie Brantsen zijn reeds veel bijdragen verschenen, doch vaak spitsen deze zich toe op
één familielid of op één bezitting. In dit artikel staat het buitenleven van de regentenfamilie Brantsen in Arnhem en omstreken centraal, waarbij de vraag zich aandient op welke wijze de familie van ‘de Soete Ruste van een aangenaam Buijtenleeven’ genoot.1 Of was
hier meer aan de hand? Probeerde de familie als onderdeel van een steeds machtiger wordende stedelijke elite haar status en macht te etaleren in haar buitenverblijven? Dit artikel onderzoekt thema’s zoals propaganda, manifestatie, identiteit en netwerkvorming,
die menigmaal onderwerp van studie zijn geweest bij stadhouderlijke en adellijke families, doch nauwelijks bij regentenfamilies in Oost-Nederland.2

Theoretisch kader: van power houses tot polite landscapes
Dergelijke vragen zijn gediend bij een theoretische inkadering. Binnen de Nederlandse
vakgebieden van de historische geografie en landschapsgeschiedenis,3 is de aandacht voor
esthetische landschappen en de wensen en keuzes van individuen nog beperkt.4 Dat lijkt
met de methode van de landschapsbiografie wel verbeterd te zijn. Terwijl er in de jaren
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Landgoed Rhederoord, detail uit kaart van ‘den Onsaligen Bos, Essop en den Rouwenberg toestendig aan zijne Doorluchtige Hoogheid den Heer Prince van Orange & Nassau’ door P. van Dieren, 1774 (Particuliere Collectie Landgoed
Middachten)

1980-2000 een kloof bestond tussen landschapshistorici die het fysieke landschap onderzochten en (onder meer cultureel-geografische) onderzoekers die juist naar de sociale en
symbolische betekenissen keken, is het van belang in het oog te houden dat huidig landschapshistorisch onderzoek zich richt op zowel een fysieke, materiële analyse als op een
bestudering van betekenissen en representaties (de ‘lagenbenadering’ of de ‘landschapsbiografie’). De meeste landschapsbiografieën richten zich op de levensloop van één bepaald gebied – een stad, een landgoed, een enkele straat of een groot agrarisch landschap –
waarbinnen meerdere actoren, personen, impact hebben gehad.5 Daarbij wordt een gebied bekeken door de tijd heen, waarbij lagen in de tijd in het landschap worden herkend:
het ‘fysieke’ of ‘materiële’ landschap, maar ook het ‘sociale’ en ‘mentale’ landschap.6
Daarmee is de landschapsbiografie een nuttig werkinstrument geworden voor beleidsmakers. Echter, doordat het de levensloop van een veranderend landschap reconstrueert,
is de landschapsbiografie wellicht niet geheel de juiste methode om de rol van landgoedeigenaren bij de vormgeving van hun bezittingen te analyseren. In dit onderzoek zal de
focus juist liggen op de landgoedeigenaren, waarvoor inspiratie is opgedaan bij andere
disciplines als elite-, cultuur-, architectuur- en tuingeschiedenis. Met name Britse en
Amerikaanse onderzoekers en onderzoekinstituten, die een traditie hebben families of
sociale groepen te bestuderen als belangrijke actoren in de ontwikkeling van arcadische
landschappen en het gebruik van buitenplaatsen, zijn in dit kader van belang.
In 1978 verscheen het inmiddels beroemde werk Life in the English country house van architectuurhistoricus Mark Girouard, waarin hij beargumenteert dat om het ontwerp en
de inrichting van landhuizen te begrijpen, men eerst moet onderzoeken wie de eigenaren
waren en op welke wijze zij hun landhuis gebruikten. Het waren, volgens Girouard, zeker
niet simpelweg grote huizen buiten de stad waar rijke mensen woonden: ‘Essentially they
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were power houses – houses of a ruling class.’7 Interessant is om te zien of we hetzelfde kunnen waarnemen bij de tuinen en parken die de landhuizen omgeven. Net zo min dat de
landhuizen simpelweg het resultaat zijn van architectonische principes en de penstreken
van een architect, zijn de omliggende ‘pleziertuinen’ niet alleen door tuinarchitecten geschapen maar ook door de families die deze landschappen gebruikten en koesterden.8
‘Polite landscapes’ noemt de Engelse landschapshistoricus Tom Williamson de tuinen en
parken die gecreëerd werden voor leden van de ‘polite society’, de aristocraten, bestuurders
en nieuwe rijken. Grofweg vertaald: de beleefde, beschaafde (lees: aristocratische) maatschappij, wiens activiteiten in ‘beschaafde’ landschappen resulteerden. Deze esthetische
landschappen waren niet zomaar een resultaat van de heersende smaak of nieuwe trends,
maar werden duidelijk beïnvloed (of zelfs bepaald) door de sociale, politieke en economische aspecten van de aristocratische samenleving.9 Williamson beargumenteert dat tuinen en parken ontworpen voor landeigenaren niet simpelweg ‘works of art’ waren, bedacht door een professionele ontwerper, maar dat ze ook het resultaat waren van de
interesses en wensen van de eigenaren. Engelse landschapshistorici als Williamson, maar
bijvoorbeeld ook Timothy Mowl, hebben in hun onderzoek nadrukkelijk de betekenis van
opdrachtgevers belicht binnen hun politieke, sociale en maatschappelijke context.10
In Nederland hebben onderzoekers als Erik de Jong en Heimerick Tromp de impact
van de reizen (zoals de Grand Tour), literaire, architectonische en botanische kennis, het
sociale netwerk en de persoonlijke voorkeuren van de land bezittende elite bestudeerd,
zoals bij Johan Frederik Willem baron van Spaen (1746-1827) op landgoed Biljoen en
Beekhuizen te Velp.11 Het sociale netwerk van landgoedeigenaren, bijvoorbeeld, bleek essentieel bij opdrachtverlening voor ontwerpen aan huis en park.12 Onder Nederlandse
wetenschappelijke publicaties is het proefschrift Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740 van De Jong het meest relevant. De Jong beschrijft onder meer
de relevantie van politieke en sociale betekenissen voor stadhouder Willem iii in zijn tuinen op Het Loo. Het gecreëerde landschap kan men in dit geval zien als een power landscape, om aan te sluiten op de terminologie van Girouard. Door de aanleg van koningswegen
en de creatie en verfraaiing van jachtsloten (zoals Coldenhove, Hof te Dieren en
Heukelum) beperkte dit power landscape zich niet tot Het Loo, maar strekte zich over vrijwel de hele Veluwe uit. Ook de tuinen en parken van adellijke landgoederen als Rosendael
en Middachten werden rond 1700 gebruikt om macht, kennis en status te etaleren.13
Tegelijkertijd ontstonden rondom Arnhem nieuwe buitenplaatsen, gesticht door regenten: Zypendaal, Warnsborn, Klarenbeek, Lichtenbeek en vele andere.14 Deze buitenplaatsen waren kleiner dan de adellijke landgoederen, en hoewel al veel geschreven is over de
eigenaren van de regentenbuitenplaatsen en de (tuin)architecten die werden ingehuurd,
weten we eigenlijk weinig over de wijze waarop de regentenfamilies de gecreëerde tuinen
en parken gebruikten. De analyse van alle bezittingen van één regentenfamilie maakt het
mogelijk het belang van familiale relaties en sociaal netwerk te onderzoeken met betrekking tot de gerealiseerde esthetische landschappen. Recent pleitte Yme Kuiper nog om ‘de
rijke verscheidenheid van tuinmodes en de complexiteit van toe-eigeningsprocessen
daarvan bij verschillende groepen’ te onderzoeken.15
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De landgoederen en buitenplaatsen van de familie Brantsen rondom Arnhem (gekarteerd door auteur; ondergrond: Esri
via Rijksuniversiteit Groningen)

Dit artikel zal aan de hand van de Gelderse regentenfamilie Brantsen – het meest bekend van de buitenplaatsen Zypendaal (Arnhem) en Rhederoord (De Steeg) – pogen licht
te werpen op de wijze waarop leden van deze stedelijke elite hun grondbezit buiten de
stad gebruikten en inrichtten, met een focus op de achttiende eeuw. Wat waren de motieven van de eigenaren en op welke wijze hebben zij – als familie – het landschap rondom
Arnhem beïnvloed? Werd het landschap wellicht gebruikt om zichzelf te profileren? Een
dergelijke benadering is bij uitstek interdisciplinair en combineert methoden en bronnen van tuin- en landschapsgeschiedenis, historische geografie en elitegeschiedenis.
Natuurlijk zijn de tuinen uit de zeventiende eeuw en vroege achttiende eeuw van een andere aard dan parken rond 1800 en later in de negentiende eeuw. Een geometrisch aangelegde tuin met parterres, berceaus (loofgangen van meestal beuk waar men doorheen kon
wandelen) en formele lanenstelsels had een andere belevingswaarde en werd anders gebruikt (en dus ingericht) dan latere landschapsparken, die bekend staan om hun natuurlijk ogende vijverpartijen, boomgroepen in gazons en kronkelende paden.

De familie Brantsen als landgoedeigenaar
De familie Brantsen was oorspronkelijk een vrij onbeduidende Veluwse plattelandsfamilie. De herkomst van de familie is onduidelijk, vermoedelijk is zij afkomstig uit de omgeving van Ede of Barneveld (midden vijftiende eeuw). De Arnhemse historie van de familie
begint in 1574 met Hendrick Brantsen (1531-1604), die eerder scholtis in Ede was – een overheidsfunctionaris met bepaalde juridische, administratieve en bestuurlijke taken, zoals or120
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Hendrik Brantsen (1605-1640)
X 1630 Beatrix van de Sande (1610-?)
|
Johan Brantsen (1633-1709)
X 1663 Beatrix Kelen
|
Hendrik Brantsen (1655-1742)
X 1689 Nalida Everwijn (1661-1737)
|
Johan Brantsen (1699-1774)
X 1729 Hester Henriëe de Vree (1712-1742)
X 1747 Anna Elisabeth barones Schimmelpenninck
|
|
Nalida Johanna Brantsen
Gerard Brantsen
(1730-1788)
(1735-1809)
X 1750 W. Engelen

Willem Reinier Brantsen (1701-1789)

Hendrik Willem Brantsen (1704-1786)
X 1734 Johanna Elisabeth de Vree (1713-1769)
|
|
|
Wilhelmina Elisabeth Brantsen Derk Willem Abraham Brantsen
Henriëe Beatrix Brantsen
(1736-1756)
(1742-1808)
(1735-1815)
X 1756 M. van Löben Sels
X 1766 Gerhardina A.A. Brantsen
X 1756 G.D. op ten Noort
X 1760 J.C. van der Muelen
(1744-1819)
|
|
Johan Brantsen (1768-1825)
Gerhard Brantsen (1772-1814)
X 1802/1803 M.L.C. van Hasselt
X 1800 A.H. Mossel
|
|
Derk Willem Gerard Johan Hendrik baron Brantsen
Jacob Pieter Johan Theodoor Brantsen
(1801-1851)
(1803-1880)
X 1827 J.C.J. barones van Heeckeren

Everhard Jacob Brantsen (1708-1764)
X 1735 Johanna Beatrix Tulleken
|
twee kinderen
Gerhardina Abigael Agatha Brantsen
(1744-1819)
X 1766 D.W.A. Brantsen (1742-1808)

Fragmentgenealogie van de familie Brantsen, waarin uitsluitend de in dit artikel genoemde personen en hun familiebanden zijn weergegeven

dehandhaving, in een tijd dat er nog geen scheiding der machten bestond.16 Zijn kleinzoon
Hendrik Brantsen (1605-1640) kreeg als eerste van de familie een academische opleiding
(rechten in Leiden) en werd in 1635 benoemd tot schepen en burgemeester van Arnhem.17
Net als andere regenten bezaten de Brantsens, naast een woonhuis in de stad (onder
meer de Olde Munte in de Bakkerstraat), een buitenverblijf in de omgeving. De familie
had in de tweede helft van de zeventiende eeuw al aanzienlijke bezittingen in Arnhem en
omgeving. In de loop van de achttiende eeuw begonnen de Brantsens een steeds centralere positie in te nemen binnen de groep van Arnhemse regenten, waarvan zij verschillende families tot hun verwanten konden rekenen. Opmerkelijk is dat de familie Brantsen
meer dan drie eeuwen een hechte politieke en maatschappelijke band met de stad
Arnhem zou houden. Veel familieleden waren op enig moment schepen of burgemeester
van deze stad, en door de huwelijken met andere Gelderse regentenfamilies als Everwijn,
Tulleken, Van Eck, De Vree en Kelffken (en in de negentiende eeuw met adellijke families)
werd een groot familienetwerk gecreëerd. Achter de huwelijken zat een duidelijke strategie om – als familie – een sterkere sociale, politieke en economische positie te verkrijgen.18
Bijvoorbeeld, Hendrik Willem Brantsen (secretaris van Arnhem, van het Kwartier van
Veluwe en van het Veluwse jachtgericht) trouwde in 1734 met Johanna Elisabeth de Vree
(1713-1769), zus van Henriëtte de Vree (1712-1742) die in 1729 was getrouwd met Johan
Brantsen. Door deze huwelijken tussen twee Brantsen broers en twee De Vree zussen werd
een sterke band met deze familie gevormd, maar kwam ook het hele vermogen van De
Vree in handen van de familie Brantsen. Hieronder vielen de Surinaamse plantages
Wajampibo, Vossenburg en Onverwagt. De familieband werd later nog verder versterkt
door het huwelijk tussen neef Derk Willem Abraham Brantsen (1742-1808) (zoon van
Johan en Hester Henriëtte) en nicht Gerardina Abigael Agatha Brantsen (1744-1819)
(dochter van Hendrik Willem en Johanna Elisabeth).19
121

elyze storms-smeets

Anonieme tekening van drie buitenplaatsen langs de Rijn ten westen van Arnhem: Harrevelt (Klingelbeek), Ruyven (Den
Brink) en Hulkestein, circa 1740 (Gelders Archief)

Grootgrondbezit maakte onderdeel uit van deze strategie om de sociale positie te versterken. In de eeuwen dat de familie een prominente rol in het Arnhemse stadsleven innam, waren meerdere landgoederen en buitenplaatsen kortere of langere tijd in hun bezit. Rondom Arnhem waren dat: Hulkestein, Zypendaal, Gulden Bodem, Mariëndaal,
Den Brink (Klein Mariëndaal) en Lichtenbeek. In de buurt van Rheden de landgoederen
Rhederoord, Rhederhof, Groot Bergstein en Kruishorst, en aan de overzijde van de IJssel
het landgoed Wielbergen (Angerlo). Van deze elf landgoederen waren Hulkestein,
Zypendaal en Rhederoord de belangrijkste familiegoederen, maar ook Gulden Bodem en
Wielbergen namen een prominente rol in de familie in. De Brantsens waren landgoedeigenaren met een grote interesse in landgoedbeheer, bosbouw en het creëren van esthetische landschappen. Het eerste buiten dat in handen kwam van de familie was – het door
de hertog van Gelre gestichte – Hulkestein ten westen van de stad Arnhem. Johan
Brantsen (1633-1709), zoon van genoemde Hendrik, was dankzij het huwelijk met Beatrix
Kelffken (1637-1675) in bezit gekomen van Hulkestein, waarmee een begin werd gemaakt
met het landgoedbezit van de Brantsens. Onder Johans zoon Hendrik (1655-1742) en diens
zonen werd het grondbezit rond Arnhem aanzienlijk uitgebreid en verfraaid, en werd de
sociale positie verder versterkt. Hoewel diverse historici de afzonderlijke buitenplaatsen
van diverse familieleden reeds hebben bestudeerd, zal dit artikel zich bepalen tot de belangrijkste bezittingen van de familie in de achttiende eeuw en kijken naar overeenkomsten en verschillen in gebruik over een langere tijd.
De belangrijkste landgoederen van de familie Brantsen op een rijtje:

122

‘Hier is natuur met kunst gepaard’

Landgoed
Hulkestein
Rhederoord
Zypendaal
Mariëndaal
Gulden Bodem
Wielbergen
Rhederhof

Periode bezit Brantsen
1666-1827
1700-1910
1734-1926
1735-1791
1757-1957
1834-1954
1878-1951

De opbouw van een familiaal grootgrondbezit
Toen Johan Brantsen eigenaar werd van Hulkestein was het een eenvoudig buitenhuis,
gelegen tussen de Rijn en de onderste weg van Arnhem naar Oosterbeek. De kleine buitenplaats van zo’n zeven morgen (= circa zes hectare) is afgebeeld op de kaart die landmeter Gijsbert Verbeek in 1736 maakte van het ‘Wester Quartier van het Schependom der stad
Arnhem’.20 Vanaf de weg liep een laan richting het landhuis, met aan weerszijden geometrische tuinen verdeeld in vier vakken (mogelijk moestuinen en boomgaarden). Aan de
westkant stond een bijgebouw. Tussen het buiten en de rivier liep een onverhard pad
richting Arnhem. Een anonieme tekening uit circa 1740 toont Hulkestein en twee andere buitenplaatsen: Harrevelt (waarschijnlijk Klingelbeek) en Ruyven (Den Brink).21
De onbekende kunstenaar had duidelijk moeite met perspectief tekenen, maar desalniettemin geeft de tekening waardevolle informatie over het karakter van de buitenplaats. Het huis had trapgevels en was relatief klein. Aan de zuidkant stond een slank hoog
torentje. Bij het huis stond een bijgebouw, al lijkt dat op de verkeerde plek te staan in vergelijking met de informatie die historische kaarten verschaffen. De buitenplaats was geheel ommuurd en aan de wegkant alleen toegankelijk door een smeedijzeren hek, terwijl
aan de rivierkant eveneens een klein poortgebouwtje is ingetekend. Hulkestein was zowel via de rivier als de weg bereikbaar.22 Op dat moment was het eigendom van Johans
zoon mr. Hendrik Brantsen (1655-1742), advocaat, schepen en burgemeester in Arnhem,
en tevens gedeputeerde in de Staten van Gelderland namens het Kwartier van Veluwe.23
Hij was getrouwd met Nalida Everwijn (1661-1737). Samen hadden ze vier zonen: Johan
(1699-1774), Willem Reinier (1701-1789), Hendrik Willem (1704-1786) en Everhard Jacob
(1708-1764).24 Dankzij zijn huwelijk met Nalida Everwijn was Hendrik tevens in bezit gekomen van landerijen in De Steeg en Rheden, die vanaf omstreeks 1650 door Nalida’s ouders, Willem Everwijn (†1673) en Johanna Kelffken (†1701), waren aangekocht. De landerijen (grotendeels bestaande uit hofstedes, akkers, weilanden, bos en heide) waren
tezamen 110 morgen 2 hont en 46 roeden groot (= circa 95 hectare), zoals blijkt uit de opmeting van landmeter Gijsbert Verbeek, waarover later meer.25 Van een landhuis of een
formele tuinaanleg was nog geen sprake. De goederen zullen vooral gediend hebben als
belegging en voor de opbrengsten uit pacht.
Na de dood van Hendrik Brantsen in 1742 vererfde Hulkestein op de oudste zoon
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‘Caerte van het vervolgh van het Wester Quartier van het Schependomb der stad Arnhem’, door Gijsbert Verbeek, 1736.
Bij de Rijn is Hulkestein gelegen, terwijl het voormalige kloostergoed Mariëndael daar ten noorden van ligt. Noord =
rechtsonder (Gelders Archief)

Johan, die in 1735 landerijen had opgekocht van het nabijgelegen, voormalige kloostergoed Mariënborn of Mariëndaal.26 De aankoop van voormalige kloostergoederen had
voordelen boven de koop van woeste gronden. De kloosterterreinen waren immers reeds
grotendeels gecultiveerd; er waren landbouwgronden, wegen, sprengenbeken, vijvers en
watermolens. Ten zuidwesten van de ruïnes van het klooster liet Johan een nieuw, relatief klein landhuis bouwen. Overigens, ook bij de landgoederen Klarenbeek en Presikhaaf,
eveneens voortgekomen uit voormalige kloostergoederen, kozen de eigenaren er voor het
nieuwe huis niet op de oude fundamenten te bouwen maar op enige afstand hiervan.27 In
navolging van zijn ouders liet Johan zijn nieuwe landgoed karteren door landmeter
Verbeek in 1742. De kaart was in feite een (wellicht bijgewerkte) kopie van de kaart van
G. Passavant uit 1705, die op zijn beurt de originele kaart van Dirk Paauw uit 1670 had gekopieerd.28 De kaart toonde huis en hof Groot Mariëndaal, huis en hof Klein Mariëndaal,
hooibergen, moestuinen, boomgaarden, voetpaden en wegen, bossen, heidevelden met
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schaapschot, akkers, weilanden, sprengenbeken met vijvers en molens, en uiterwaarden.
Ook staat op de kaart vermeld: ruïnen van ’t clooster. In totaal kwam het bezit op ruim 227
hectare. In feite was het een zeer praktische kaart die de bestaande toestand weergaf.
De landerijen rond De Steeg en Rheden kwamen in 1742 aan Hendrik en Nalida’s tweede zoon mr. Willem Reinier (1701-1789), jurist, raad van het Hof van Gelre en Zutphen, en
schepen en burgemeester van Arnhem. 29 In de boomgaard van de vervallen pachtboerderij
Stickhuizen liet Willem Reinier een nieuw landhuis bouwen omgeven door een geometrische tuin. Zijn vader had reeds in de jaren 1730 een laan laten aanleggen naar deze boerderij, zoals ook op de kaart door Verbeek van 1739 te zien is. Nijenhuis-Ten Arve suggereert dat
wellicht Willem Reinier zelf de onbekende architect is van het huis, gezien zijn grote bemoeienis met de werkzaamheden, en dat hij daarbij was bijgestaan door meester-timmerman Hendrik Lebbink en Gerrit Ravenschot (1698-1767), architect en landmeter van het
Kwartier van Zutphen.30 Zeker een plausibele gedachte, gezien de briefwisselingen tussen
Brantsen en Ravenschot. Sowieso was de betrokkenheid van Willem Reinier bij de aanleg
van zijn nieuwe buitenverblijf zeer groot, zo blijkt uit het familiearchief.31 Toen het landhuis in 1746 gereedkwam, was het reeds omringd door een geometrische tuin, toegeschreven aan Jacob Marot (1697-1761), de zoon van de befaamde hofarchitect Daniël Marot (16611752).32 Het huis lag precies in het midden van een achtkantig plein, met ten noordwesten
en noordoosten twee bijgebouwen: koetshuis en oranjerie. Dit plein vormde het centrum
van een zeer geometrisch uitgevoerde aanleg met driehoekige compartimenten waarin
moestuinen, boomgaarden en hakhoutpercelen lagen. De tuin werd echter niet precies zo
uitgevoerd als ontworpen door Marot in 1743. Uiteindelijk koos Willem Reinier voor een
versoberde versie met minder sierelementen. Zou het kunnen dat Willem Reinier niet alleen bemoeienis had met het ontwerp van het landhuis, maar ook met dat van de omliggende tuin? Van hem is bekend dat hij een pionier op dendrologisch gebied was (bosbouw was
‘zijn voornaamste amusement’) en veel experimenteerde met verschillende soorten evergreens als ‘Weymouth Denne’, ‘Cluster Pine’ en ‘Silver Dennen’.33 Een zekere belangstelling
voor de inrichting van het landschap zal hij zeker hebben gehad. Helaas is geen briefwisseling bekend tussen eigenaar en tuinontwerper.
Ook de andere zonen van het echtpaar Brantsen-Everwijn investeerden in bezittingen buiten de stad. De derde zoon, Hendrik Willem (1704-1786) werd in 1743 eigenaar van
Zypendaal. Zeer recent onderzoek heeft nieuwe informatie naar boven gehaald over
Zypendaal, waarover hierna meer. De jongste zoon Everhard Jacob (1708-1764), gehuwd
met Johanna Beatrix Tulleken (1716-1762) en griffier bij het Hof van Gelre, kocht in 1741
erf en goed Lichtenbeek aan de Amsterdamseweg bij Arnhem. De landerijen waarop
Lichtenbeek omstreeks 1651 als ontginningslandgoed ontstond, behoorden oorspronkelijk tot het in 1580 opgeheven klooster Mariënborn.34 Vermoedelijk is rond 1700 een park
met rechte lanen en geschoren heggen aangelegd. Toen Everhard Jacob en Johanna
Beatrix het goed aankochten bestond het onder andere uit een ‘commodieus getimmer of
verblijf voor den eigenaar, met een grooten hof en een stallinge, twee lopende vijvers, alles myt zijn opgaande boomen, ackermael en verdere houtgewassen’.35 Tuinhistoricus
Jan Holwerda concludeerde op basis van bestudering van de topografische kaart van
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De buitenplaats Lichtenbeek vlak voor de aankoop door Everhard Jacob Brantsen (1708-1764). Tekening door een onbekende kunstenaar, circa 1740 (Gelders Archief)

M.J. de Man (vervaardigd 1802-1812) en het Kadastraal Minuutplan (gepubliceerd 1832) dat
Lichtenbeek ‘een grote geometrische aanleg kende, met een lange toegangslaan voor en een
sterrenbos achter het huis. Gezien de stijl lijkt het waarschijnlijk dat deze aanleg ten tijde
van Everhard Jacob Brantsen tot stand is gekomen.’36 Een tekening van een anonieme kunstenaar van omstreeks 1740 toont Lichtenbeek als een zeer eenvoudig vierkant huis met
een ommuurde boomgaard. Tegen het huis was een berceau getekend. De landerijen
waren omgeven door lanen.37 De anonieme tekening behoorde tot een reeks tekeningen
van Arnhemse regentenbuitenplaatsen, waaronder tevens Zypendaal, Menthenberg,
Harrevelt-Ruyven-Hulkestein en Presikhaaf. Lichtenbeek was weliswaar een eenvoudig
buitenverblijf, het was duidelijk dat het er wel toe deed. Het is trouwens opmerkelijk dat er
geen landgoedkaart bekend is van Lichtenbeek, hetgeen toch een traditie was binnen de familie Brantsen.

Regentenbuitenplaatsen als power house?
Ten tijde van genoemde anonieme tekening was het buitenverblijf Zypendaal, gelegen
ten noorden van de stad, in eigendom van burgemeester mr. Willem van Bayen (†vóór
1741). Voor een som van ƒ 21.000,- werd het gekocht door mr. Hendrik Willem Brantsen
(1704-1786), secretaris van de stad in 1732 en van het Kwartier van Veluwe in 1740, en derde zoon van Hendrik en Nalida Brantsen-Everwijn. Hendrik Willem kocht het goed uit
de desolate boedel van mr. Willem van Bayen. Bij zijn overlijden zou Hendrik Willem
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ƒ 546.000,- nalaten waaronder onroerend goed buiten de stad ter waarde van ƒ 190.000,-. 38
Zijn vermogen bestond uit obligaties van de overheid, leningen aan particulieren, onroerend goed en inboedel, contant geld en juwelen. Het woonhuis in de Bakkerstraat werd
gewaardeerd op ƒ 52.350,- (en was daarmee het duurste woonhuis van Arnhem), terwijl
Zypendaal een waarde van ƒ 64.000,- had.39 De familie Brantsen was op dit moment de
meest vermogende familie van Arnhem.
Tien jaar na de aankoop van Zypendaal maakte landmeter Willem Leenen een opmeting van het landgoed, dat destijds 76 (Rijnlandse) morgen en 392 roeden (circa 65 hectare) groot was. Deze geeft goed inzicht in het esthetische landschap van Zypendaal rond
het midden van de achttiende eeuw. In de cartouche is te lezen: ‘Huysingen, hooven,
moolen, bouw en weijdelanden, plantagien, opgaande en ackermaalbossen, vijvers, souersen, en beeken daar onder behoorende, soo als deselve binnen en buijten de allees sijn
geleegen en verbeeldt.’ Op de kaart is het oude ‘speelhuysken’ ingetekend, dat omstreeks
1650 was gebouwd voor het echtpaar Tulleken-Everwijn. Het huis lag in een rechthoekige gracht, met ten zuiden en westen geometrische tuinen, zoals ook te zien op de schilderijen uit 1736 die destijds door Van Bayen waren gemaakt. Volgens Johan Carel Bierens de
Haan waren de aangelegde langgerekte grasparterres, met in hun centra een cirkel met
vaas op sokkel en geschoren taxusboompjes (topiary), geïnspireerd op voorbeelden uit het
invloedrijke theoretische traktaat La théorie et la pratique du jardinage van A.J. Dezallier
d’Argenville (1709).40 Ook de zuidelijk gelegen moestuinen waren versierd met topiary.
Achter het huis liep een laan de heuvel op, richting een zogeheten etagelinde.
Dwars op deze laan liep een andere laan achter huis en tuinen richting de stad. Als men
de kaart in meer detail bekijkt, valt nog meer op: een wildbaan en een wildgraaf (duidend
op de jachtfunctie behorend bij de voormalige wildbaan van de hertog van Gelre), akkers en
weilanden, en het gebruik van de ‘souersen’ (sprengbronnen) voor de geometrische vijvers
en de watermolen. Het geheel was vrijwel totaal omringd door onontgonnen heidevelden.41 Dit bezit werd in 1757 uitgebreid door de aankoop van het goed ‘Gulden Bodem’, aan
de overzijde van de Zypendaalseweg. Het oorspronkelijke ‘speelhuysken’ liet Hendrik
Willem in eerste instantie repareren, doch in 1760-1764 liet hij door stadstimmerman en
bouwmeester Hendrik Viervant (1718-1775) een nieuw landhuis bouwen. Kosten noch
moeite werden gespaard om het buitengoed te verfraaien. Volgens Schulte werd het oude
huis afgebroken en de plek vergraven tot vijver. Iets ten zuiden van het huisje, in de voormalige moestuin, zou het nieuwe landhuis zijn gebouwd, maar dit is niet helemaal zeker.42
Als Schultes hypothese klopt, dan werd de symmetrische aanleg van de barokke tuin op
Zypendaal door de nieuwbouw verstoord. Schulte achtte het daarom waarschijnlijk dat
Hendrik Willem ook de tuin heeft laten aanpassen, doch op welke wijze is onbekend.43
Viervant ontwierp een sober classicistisch, blokvormig huis van drie verdiepingen en
een kelder. Volgens de Britse architectuurhistoricus Girouard waren ‘the size and pretensions of such houses (…) an accurate index of the ambitions – or lack of them – of their
owners. When a new man bought an estate and built on it, the kind of house which he
built showed exactly what level of power he was aiming at.’44 Het huis dat Willem Reinier
in 1743-1746 liet bouwen op Rhederoord was eveneens een sober classicistisch landhuis
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met een nagenoeg vierkante plattegrond, dat enigszins doet denken aan de Hollandsclassicistische buitenhuizen zoals een eeuw eerder ontworpen door architecten als
Philips Vingboons. Het onderkelderde huis telde twee verdiepingen met in totaal vijftien
kamers. Weliswaar een eenvoudig huis qua vormgeving, maar uitgevoerd met rijke materialen en door de prominente ligging op de steile heuvel was Willem Reiniers landhuis
van ver te zien. Met Girouard in het achterhoofd zou men dan kunnen redeneren dat hier
een statement werd gemaakt door een lid van de belangrijker wordende stedelijke familie. Een huis met stedelijke uitstraling prominent gelegen op een nieuw buitenverblijf.
Zowel Rhederoord als Zypendaal etaleerde de macht van de stad op het platteland: regentenbuitenplaatsen als power houses. Niet met dezelfde status en macht van adellijke huizen als Rosendael en Middachten, maar een symbool van stedelijke macht.

Manifestatie en representatie
Behalve de set tekeningen van de onbekende kunstenaar zijn geen of nauwelijks achttiende-eeuwse tekeningen en prenten bekend van de Brantsenbezittingen. Weliswaar liet toenmalige eigenaar Willem van Bayen het speelhuisje Zypendaal verbeelden in twee schilderijen, maar pas rond 1800 verschijnen enkele tekeningen van Rhederoord, en uit de
negentiende eeuw zijn vele prenten bekend van Zypendaal, Mariëndaal, Hulkestein en de
andere bezittingen. Ter vergelijking, vanaf de late zeventiende eeuw bestond in kringen van
de hoge adel de mode om prentenboeken te laten vervaardigen als middel voor representatie en propaganda.45 De Jong heeft dit uitvoerig besproken voor Willem iii op Het Loo en
Hof te Dieren: ‘Het belang van de bouwcampagnes op Het Loo werd nog eens geaccentueerd
door de royale wijze waarop de aanleg, en met name de tuinen, in prent en dus in de openbaarheid werden gebracht.’ Vooral Het Loo werd uitvoerig in beeld gebracht dankzij meerdere prentseries van Gerard Valk, Romeyn de Hooghe, L. Scherm en C. Allard, en J. Roman
en P. Schenk.46 Met Willem iii bevriende edellieden lieten eveneens prentboeken van hun
familiebezit maken, zoals bij Middachten en Rosendael. Op Rosendael gaf Jan van Arnhem
(1636-1716) opdracht tot de vervaardiging van een gravure in vogelvlucht door B. Elshof en
J. Smit (gepubliceerd circa 1713). Petrus Schenk maakte een reeks prenten van Rosendael, circa 1718.47 Het prentenboek dat Reinhard van Reede (1678-1747) van Middachten liet maken
door A. van der Laan (maker) en H. de Leth (uitgever) begint met een titelprint met een verheerlijking van de macht en status van Van Reede: ‘den dapperen zoon des kloekmoedigen
Grave van Athlone uit wiens edelen fenix assche hij als rechtaerde fenix voortgekomen is’,
wijzend op de herbouw van het kasteel na verwoesting door de Fransen.48
Dat we dergelijke prentenboeken voor de Arnhemse regentenbuitenplaatsen niet
kennen, is des te opmerkelijker als we beseffen dat het fenomeen wel werd overgenomen
door Amsterdamse eigenaren van buitens langs de Utrechtse Vecht, zoals Gunterstein,
Huis ter Meer en Goudestein. Kunnen we hieruit concluderen dat de Brantsens in de achttiende eeuw nog niet de behoefte hadden zichzelf in de openbaarheid te etaleren als grootgrondbezitters, als makers van lustverblijven? Beperkte de manifestatie van hun stedelij130
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Kaart van de landerijen rondom De Steeg, Gijsbert Verbeek, 1739 (Gelders Archief)

ke macht zich tot het landschap zelf? Vergelijkt men de ontwikkeling van de stedelijke
buitenplaatscultuur rond Amsterdam, bijvoorbeeld langs de Vecht, met die rond
Arnhem, moeten we toch concluderen dat de Arnhemse regenten in een later stadium op
grote schaal buitenverblijven creëerden als onderdeel van hun groeiende status, en dat ze
deze status – in ieder geval in eerste instantie – op meer bescheiden wijze etaleerden.
De nauwe connectie die de Brantsens hadden met hun land blijkt overigens wel uit de
vele bezitskaarten en tuinontwerpen die de familie liet maken. Hierin lijken de Brantsens
niet onder te doen voor adellijke landbezitters. Al eerder werden diverse landmeters en
landgoedkaarten genoemd. Zo werd Gijsbert Verbeek,49 als landmeter geadmitteerd door
het Hof van Gelre en Zutphen, in 1736 ingehuurd om de begrenzingen van het Rhedense
bezit van Hendrik Brantsen (1655-1742) en zijn vrouw Nalida Everwijn (1661-1737) te karteren; in 1739 zou Verbeek alle Rhedense bezittingen opmeten, die later – vanaf 1743 – het
landgoed Rhederoord zouden gaan vormen.50 Verbeek werd in 1738 door Hendriks oudste zoon Johan ingehuurd om landgoed (Groot) Mariëndaal op te meten. Mogelijk kenden de Brantsens, van wie velen schepen of burgemeester van Arnhem waren, de landmeter vanwege zijn werkzaamheden in het schependom. Tussen 1736 en 1753 maakte
Verbeek diverse kaarten van het schependom van Arnhem en de bezittingen van het
Arnhemse Burgerweeshuis.51 Zoals eerder al aangehaald, ook het buitenverblijf Zypendaal
werd door een geadmitteerd landmeter opgetekend, namelijk door Willem Leenen
(1687/97-1764) in 1753. Willem Leenen was de opvolger van Isaak van den Heuvel als provinciaal-landmeter van Gelderland. Hij werd in 1750 door de Arnhemse schepenen belast
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met het inzichtelijk maken van de grensmarkering van het schependom Arnhem.52 Ook
hij was dus, net als Verbeek, als landmeter goed bekend bij de Arnhemse regenten.
De Rhedense manuscriptkaart uit 1739 is om verschillende redenen bijzonder.
Behalve het grote formaat (114 bij 145 centimeter), het gebruik van perkament en de perceelsgewijze opmeting met ‘notitie van de groote der respective parcelen’, is het meest opmerkelijke nog wel de titel:
caerte van de erven en Landen, bestaende in Huijsen, Schuuren, Hoven,
Boomgaerden en Bouwlanden, mitsgaeders opgaende beuken en eijkenboomen,
en Ackermaelshout, gewassen, nevens d’annexe privative Heijvelden, alle te saemen inden Ampte van Rheden, op en omtrent de Middagter-Steeg gelegen, herkomstig soo van Wijle den Heer willem everwijn Ontfanger van de
Convoijen en Licenten binnen Arnhem en Vrouwe johanna kelfken
Egtelieden, als van d’Heer willem everwijn de Jonge en Vrouwe geertruit
kelfken Egetlieden, en al nu toebehorende Mr. henrick brantsen Oud
Burgemeester der Stad Arnhem en zijn Vrouwe nalida everwijn Egtelieden.53
Door middel van deze kaart en met name door de titel liet Hendrik Brantsen overduidelijk zien hoe de familie verbonden was met andere regentenfamilies en hoe hij dankzij
deze verbintenissen grootgrondbezitter was geworden. De kaart was daarmee niet alleen
een gebruiksvoorwerp, onmisbaar bij het beheer, maar ook een statussymbool. Echter,
een manuscriptkaart was – anders dan een prent – een uniek document en was dus vooral een gebruiksmiddel binnen de familie, en als statussymbool alleen relevant in de eigen
kringen die de kaart onder ogen konden krijgen.
Het grote belang dat de familie hechtte aan grootgrondbezit en de verfraaiing ervan
is uit voorstaande duidelijk geworden. Bij vergelijking van de diverse Brantsen landgoederen valt tevens op dat vaak dezelfde tuinontwerpers ingehuurd werden door verschillende familieleden, waaruit blijkt dat het familiale netwerk essentieel was bij de opdrachtverlening. Maar in hoeverre bemoeide de familie zich met het daadwerkelijke
ontwerp, in hoeverre zit hun eigen visie in de aanleg? Helaas is er geen dagboek of brief
bekend waarin de eigenaar reflecteert op de totstandkoming van de landschappen. Wel
vinden we briefwisselingen over de competenties van tuinmannen, overzichten van ontvangen boomzaden uit Engeland en catalogi van de bibliotheek op Rhederoord waaruit
blijkt dat men niet alleen geïnteresseerd was in filosofie, geschiedenis en religie, maar ook
in ‘lusthofsieraeden’, ‘vruchtboomen’, ‘plantagieboomen’, ‘de nieuwe wijze van landbouw’, ‘aanmerkingen over landhuysen en tuinkunst door Hirschfeld’, ‘almanak van de
hovenier’ en ‘de nieuwe hovenier’.54
Exoten uit verre landen vonden een nieuw thuis in de tuinen van de Arnhemse regenten. Landschapshistoricus Mark Laird analyseerde op overtuigende wijze de cruciale rol
van planten, heesters en boomsoorten binnen de landschapsparken in Engeland tussen
1720 en 1800, en bewees de grote rol van exoten. Individuele bloemen konden als een rariteit hooggewaardeerd worden en exotische heesters vormden samen een gewild onder132
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deel binnen het park om aan bezoekers te tonen. Volgens Laird kunnen we ‘the shrubbery and flower garden’ zien als producten van ‘social emulation or as part of the consumer
revolution’.55 Zo’n diepgravend landschapshistorisch èn horticultureel onderzoek missen we nog in Nederland. Het in 1998 gepubliceerde onderzoeksrapport Groene Bouwstenen.
Dendrologisch onderzoek op historische buitenplaatsen van tuinhistorici Heimerinck Tromp,
Carla Oldenburger-Ebbers en Albert Hoekstra was een mooie aanzet, die echter tot op de
dag van vandaag nog niet heeft geleid tot een vergelijkbaar werk als dat van Laird. In kader van dit artikel gaat het te ver om een uitgebreide analyse te maken van de gebruikte
exoten op de regentenbuitenplaatsen, maar het is van belang te beseffen dat ook exotische
planten, heesters en bomen – zoals de evergreens als ‘Weymouth Denne’, ‘Cluster Pine’ en
‘Silver Dennen’ die Willem Reinier op Rhederoord introduceerde – een middel waren voor
manifestatie en representatie. Hier ligt nog een wereld van onderzoek.

Zypse terrassen als onderdeel van een polite landscape
De grote interesse voor het esthetische landschap bij hun buitenhuizen is gebleken uit
bovenstaande. Maar hoe werd dit 'beschaafde landschap' door de Brantsens gebruikt in
de achttiende eeuw? Een diepgaandere analyse van een bijzondere parkstructuur op
Zypendaal kan ons daar inzicht in geven. Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat
ten tijde van Hendrik Willem barokke spiegelvijvers zijn gegraven (ten zuiden van het latere gebouwde gouvernantehuisje). Aan de oostzijde van deze vijvers resteren nog unieke structuren van de geometrische aanleg: drie terrassen, die met bomen zijn beplant.
Terrassen zijn in Nederland niet veel aangelegd. De aanwezigheid van deze achttiendeeeuwse tuinstructuren is zeer bijzonder.
In het voorjaar van 2016 is in opdracht van de gemeente Arnhem door de auteur van dit
artikel cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de terrassen langs de spiegelvijvers in verband met boomuitval en erosie, waardoor herstel nodig zal zijn. Al snel bleek zeer weinig
bekend te zijn over deze bijzondere structuren in het Zypse landschap. In geen enkele bron
wordt specifiek gerefereerd aan terrassen, al melden veel bronnen de bijzondere hoogteverschillen in het gebied. Een grote diversiteit aan bronnen is gebruikt om een beeld te verschaffen, waaronder archieven (onder andere van de familie Brantsen bij Gelders Archief),
publicaties uit de achttiende en negentiende eeuw, het landschap zelf (veldwerk), historisch
kaartmateriaal en secundaire literatuur. Tevens werd bodemkundig onderzoek gedaan
door baac Archeologisch adviesbureau.56 Langs en op de terrassen werden in totaal zeventien boringen gezet om een beeld te verschaffen van het bodemprofiel.57
‘Zodra zich accidentatie voordeed in het landschap’, stelt Erik de Jong, ‘werd ook de
architectonische organisatie van de tuin anders, zoals bewezen wordt door de aanleg van
Roosendael bij Arnhem, of door de terrassentuinen bij Kleef en Neercanne bij Maastricht,
allebei in het bezit van eigenaren met contacten aan het stadhouderlijk hof.’58 De casus
van Zypendaal, en van het naburige Klarenbeek (eveneens een regentenbuitenplaats), laat
zien dat niet alleen adellijke eigenaren terrassen lieten aanleggen in hun geaccidenteer133
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De ligging van de drie terrassen en de twee trappartijen. 1. hoogste terras, 2. middelste terras, 3. laagste terras (gekarteerd
door auteur; ondergrond: topografische kaart 1:10.000/Esri via Rijksuniversiteit Groningen)

de bezit. De terrassen op Zypendaal hebben inderdaad te maken met de ligging in heuvelachtig terrein. Volgens de geomorfologische kaart van Nederland liggen de te herstellen
terrassen en lanen op een hoge stuwwal, doorneden door een droog dal.59
Werden de terrassen misschien voor wijnbouw gebruikt, zoals andere terrassen (bijvoorbeeld bij Neercanne)? Een afbeelding van het huis Zypendaal uit circa 1720 draagt namelijk het opschrift: ‘Dus toont sich ’t keurlick Zijpendal, Van Baeijens Wijn- en Waterval.’ Volgens Bierens de Haan duidt dit opschrift op ‘twee elementen van de aanleg in de
tijd dat mr. Willem van Bayen eigenaar van Zypendaal was, namelijk stromend water dat
dankzij sprengen en het niveauverschil cascaden en fonteinen voedde, en op de aanwezigheid van een wijnval of een wijnberg, dat wil zeggen een zonnige helling met druiven’.60
Waar deze wijnberg mogelijk heeft gelegen, blijkt niet uit de tekening of latere bronnen.
Dankzij het georefereren van de kaart uit 1753 is echter duidelijk dat het niet gaat om de
terrassen op de helling ten oosten van het landhuis, aangezien dit gebied geheel ingetekend staat als bos. Mogelijk dat een van de nutstuinen of boomgaarden die staan aangegeven op de kaart uit 1753 hiervoor gebruikt werden. Of, zoals Schulte aangeeft in haar artikel ‘De Soete Ruste’ zou de opmerking ‘Wijn en Water-val’ ook een knipoog kunnen zijn
naar de levenswijze en het uiteindelijke faillissement van Van Bayen.61 De mogelijkheid
dat de bewuste terrassen gebruikt zijn voor wijnbouw lijkt dus niet waarschijnlijk.
Laten we daarom kijken naar theoretische traktaten over de aanleg van tuinen, specifiek over terrassen. In het eerdergenoemde traktaat La théorie et la pratique du jardinage van
Dezallier d’Argenville (1709) kunnen we lezen over ‘het plezier van het ontdekken vanaf
het einde van een laan of vanaf de hoogte van een terras’. Verder geeft de auteur aan: ‘het
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Pagina uit La théorie et la pratique du jardinage van A.J. Dezallier d’Argenville over de aanleg van terrassen

modelleren van de bodem in een tuin, bloemperken, hellingen, amfitheater’, is afhankelijk van het natuurlijke terrein. Dit bepaalt ook sterk de verdeling van massa’s in de ruimtelijke compositie van een tuin en de constitutie van terrassen voor het realiseren van niveaus met een horizontale allure.62 Dezallier gaf zeer concrete tips voor de aanleg van
terrassen. Hij adviseerde dat het snijden en vullen vakkundig moest gebeuren met zo weinig mogelijk aantasting van de aarde. De terrassen konden verstevigd worden met metselwerk of grasbermen, naar gelang de beschikbare middelen en het gewenste effect.63 Als
de eigenaren van Zypendaal bij de aanleg van de terrassen uit zijn gegaan van Dezalliers
theoretische principes, dan zal niet gekozen zijn voor muurtjes aangezien er geen stenen
zijn gevonden in de terrassen, maar voor grasbermen.
Ook Engelse theoretische traktaten kunnen ons inzicht geven in het gebruik van terrassen in achttiende-eeuwse tuinen, dat we moeten zien als een Europees fenomeen. Zo
schreef de tuinontwerper Stephen Switzer (1682-1745) in het inmiddels beroemde Ichnographia Rustica, or The nobleman, gentleman, and gardener’s recreation (gepubliceerd in 1718):
(…) there is a little Walk, that leads quite round on the brow of the Hill, which I
call a Natural Walk, or Terrace, and which I do always lay down as a standing
Rule, in all sloping Hills; the under Wood is all suppos’d to be clear’d away, and
only the Timber Trees left; for this gives an easy open View to the Walker, and he
sees, with the utmost Pleasure, all distant Prospects, and particularly, that delightful Valley, with all its turnings, and windings, that lies under, which is always an adjunct to such rising Hills.
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Switzers advies sluit naadloos aan op de beschrijvingen van literaire wandelaars die
Zypendaal bezochten: de ligging in heuvelachtig gebied, met vanaf de hoogte prachtig
zicht op de vallei.
Geïnspireerd door Dezallier d’Argenville publiceerde de rijke Leidse lakenkoopman
Pieter de la Court van der Voort (1664-1739) in 1737 zijn handboek Bijzondere aenmerkingen
over het aenleggen van pragtige en gemeene Landhuizen, Lusthoven, Plantagien en aenklevende
Cieraeden. Of de familie Brantsen dit boek kende, is niet met zekerheid te zeggen. Wel interessant is te lezen wat De la Court van der Voort schrijft over de aanleg van terrassen:
Terrasen hebben haere oorsprong van het gelyk maken der schuins opgaende bergen, om die met meerder gemak te konnen bewandelen, en, wanneer tot vlakke
waterpasse gronden gebragt zyn, te beplanten; het welke desens aenleidinge tot
grond- lofwerken geeft, alzoo die best van eene hoogte bezigtigt willen zyn.
Maer wanneer men in hoog-leggende gronden Water-gezigten begeert,
dan brengen deze de Terrassen voort, van de welken de Grondwerken, Oranjeboomen, en het zwemmende Water- gevogelte, op het aengenaemste, gezien
worden. Wanneer eene zodanige zuivere waterkom met een terras, wiens kanten
zeer schuins, byna vlak leggende, met lofwerken voorzien zyn, omcingelt is:
dan zal dit uit het huis vermaekelyker gezigt geven.
Uit de drie aangehaalde traktaten kunnen we concluderen dat eigenaren werd aangeraden om terrassen aan te leggen om wandelingen mogelijk te maken in heuvelachtig gebied (zoals het stuwwallandschap rond huis Zypendaal), waarbij de wandelaar prachtig
uitzicht zou hebben op het dal met bijzondere bebouwing. Dit alles zou extra bijzonder
worden als hierlangs een ‘waterkom’ (vijver) werd gegraven voor een mooier landschap
en een prachtig uitzicht vanuit het landhuis. Wie de geometrische tuinen van Zypendaal
heeft ontworpen, is onbekend. Ook is het vooralsnog onduidelijk wie de opdrachtgever
voor de aanleg van de terrassen was.
Desalniettemin, of het nu mr. Willem van Bayen of mr. Hendrik Willem Brantsen
was, de terrassen werden een belangrijk en bemind onderdeel van deze regentenbuitenplaats. Bij de latere verlandschappelijkingen van het park bleven de terrassen gehandhaafd. Op de topografische kaart van M.J. de Man (1765-1838) uit 1802-1812 is huis
Zypendaal afgebeeld omgeven door tuin en park in een combinatie van stijlen. Mogelijk
heeft Johan Philip Posth in opdracht van eigenaar Gerhard Brantsen (1772-1814) in 1803
de slingervijver ontworpen.64 De kosten voor de huur van Posth en het daadwerkelijk uitvoeren van zijn plannen zien we terug in het register van ‘Jaarlijksche onkosten en
Reparatien op Zijpendal’ van Gerhard. De uitgaven, circa veertienduizend gulden, waren
zeer hoog in 1803-1804.65
De familie Brantsen liet het landgoed opnieuw reorganiseren in 1863 (ontwerp: C.E.A.
Petzold) en 1893 (ontwerp: H.A.C. Poortman). Desondanks zijn de barokke structuren van
terrassen, lanen en vijvers nog duidelijk aanwezig en op bijzondere wijze ingebed in de
landschapsontwerpen uit de negentiende eeuw. Hoewel de vele literaire wandelaars die
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Zypendaal bezochten in de negentiende eeuw – zoals Isaac Anne Nijhoff in 1820, Jacob
Zinck in 1838 en J. van Egmond jr. in 1859 – de terrassen niet specifiek benoemden, werd
het reliëfrijke parklandschap door allen zeer geroemd. Nijhoff schreef op lyrische wijze:
Het valt spoedig in het oog, dat weinige plaatsen voor eenen fraaijen aanleg zoo
voordeelig kunnen gelegen zijn. Immers, wat kan men zich daartoe schooner
denken, dan eene lagchende vallei, aan alle zijden, maar vooral ten noorden en
ten oosten, door hooge heuvels ingesloten, waar, onder verscheidenheid van
zwaar geboomte, op verschillende plaatsen, rijke bronnen ontspringen? (…)
Deze schoone ligging is ook niet ongebruikt gebleven, en men voelt zich gedwongen, den kieschen smaak in den aanleg dezer plaats te bewonderen, hetzij
men gebragt worde in eene diepe vallei, waar het digte lommer der eerwaardige
eiken en beuken de nabijheid der langs het pad kronkelende beek bijna alleen
aan derzelver gemurmel doet kennen; hetzij men zich bevinde op eene hoogte,
waar zich onverwachts, over heiden en bosschen, over bouwland en vijvers, het
heerlijke vergezigt vertoont; hetzij men eene rustplaats aantreffe, waar, bij het
geklots eener waterval, aan eene beek, door bloeijende heesters omzoomd, oor en
oog, en alle zintuigen tevens, genieten.66

Conclusie
De casus van de regentenfamilie Brantsen is verhelderend op diverse wijzen, en toont het
belang om ook te kijken naar Gelderse regentenfamilies als buitenplaatseigenaren, families met een minder prominente nationale positie dan bijvoorbeeld de vaak bestudeerde
Oranjes. Als stedelijke bestuurders waren leden van de familie Brantsen zo’n driehonderd
jaar betrokken bij de stad Arnhem. De groeiende stedelijke macht die de familie opbouwde in de achttiende eeuw manifesteerde zich niet alleen in rijk geornamenteerde stadshuizen, maar ook in buitenverblijven. In een halve kring rond de stad lagen Hulkestein,
Marïendaal, Lichtenbeek, Zypendaal en, verder naar het oosten, Rhederoord. Vanaf de zeventiende eeuw heeft de familie haar sociale, politieke en economische positie verstevigd
door – onder meer – een goede huwelijksstrategie, het uitbreiden van het grootgrondbezit
(en het cartografisch vastleggen daarvan) en het steeds verder verfraaien van dit grondbezit. Het familiale netwerk speelde zelfs een belangrijke rol bij de aankoop van gronden en
tevens waren de sociale contacten vaak doorslaggevend bij de opdrachtverlening aan
(landschaps)architecten. Toch blijft het lastig om precies aan te wijzen waar nou specifiek
de wensen en keuzen van individuele familieleden in het landschap tot uiting kwamen, of
dat hier de (landschaps)architect zijn kunst liet zien. Uiteindelijk blijft het een sterke wisselwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In dit geval een opdrachtgever met
zeer sterke familiale banden, die van belang waren bij keuzes voor ontwerp en ontwerper.
De tuinen en parken die gecreëerd werden op de familielandgoederen van de
Brantsens waren niet alleen plekken voor conspicuous consumption, voor het tonen van wel137
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vaart, smaak en status. De goederen waren sowieso bedoeld als financiële belegging, doch
kregen gedurende de achttiende eeuw steeds meer betekenis als een plek voor persoonlijke ontspanning: de ‘soete ruste’ op Zypendaal, bosbouw ‘als amusement’ of waar ‘natuur
met kunst gepaard’ ging op Rhederoord.67 De buitenhuizen op Hulkestein, Mariëndaal
en Lichtenbeek waren qua vormgeving van zeer eenvoudige aard. De gekozen architectuur van nieuw gebouwde landhuizen in de jaren 1740, zoals bij Rhederoord en Zypendaal, lijken vooral een stedelijke ambiance te etaleren. Een manifestatie van stedelijke
macht. Het landschap rondom de huizen werd verfraaid, waarbij duidelijk geanticipeerd
werd op het natuurlijke landschap. Dit blijkt onder meer uit de aanleg van terrassen in
het stuwwallandschap van Zypendaal. Echter, ondanks de grote interesse in architectuur,
tuinontwerp en bosbouw, lijken de Brantsens niet echt trendsetters te zijn geweest. Op
vele vlakken liepen de Arnhemse regenten achter op hun adellijke peers in de omgeving of
op Amsterdamse regenten die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw onder andere langs de Utrechtse Vecht buitenverblijven creëerden. De polite landscapes en power
houses die de regentenfamilie lieten maken in de achttiende eeuw, waren geheel passend
bij hun stedelijke status op dat moment. In de negentiende eeuw zou de familie haar buitenplaatsen vergroten en verder verfraaien. De Brantsens kochten of erfden meer buitenverblijven en een enkel familielid zou geadeld worden of met leden van de adel huwen.
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