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1. De val van Brittenrust

Het verslag van de afhandeling van het persoonlijke faillissement 
van de Haagse bankier Jaques Bergeon uit 1791 beslaat zesenveertig 
pagina’s.1 Zesenveertig pagina’s waarin anderhalf jaar lang, dag 
voor dag, tot in detail wordt beschreven hoe de drie curators het 
volledige bezit van Bergeon catalogiseren en verkopen, om daarmee 
de schuldeisers van zijn laatste mislukte project, het failliet gegane 
private pensioenfonds Uit zorg voor den ouden dag, een deel van 
hun inleggelden en opgebouwde pensioenrechten terug te kunnen 
geven. 

Dichter op de leefwereld van de achttiende eeuwse durfbankier 
kunnen we nauwelijks komen.2 Niet alleen de afhandeling van het 
faillissement zelf is namelijk aan de hand van het minutieuze verslag 
uitstekend te reconstrueren. Ook de samenstelling van Bergeons 
vermogen, zijn sociale netwerk, de omvang van zijn inboedel en de 
moeite die zijn kinderen moeten doen om een paar familieportretten 
en de kleding van hun overleden moeder terug te kunnen kopen, 
vinden we er in terug.

Het inventariseren en leeghalen van Bergeons buitenhuis Brittenrust 
langs de Oude Rijn bij Alphen kostte de curatoren veel tijd, maar 
de verkoop leverde ook de hoogste bijdrage aan het verminderen 
van de schuldenlast. Brittenrust was op het moment van de 
executieverkoop in de winter van 1791 dan ook één van de meest 
luxueuze buitenplaatsen die er langs de Oude Rijn te vinden waren. 
Vijftien jaar eerder was het net gemoderniseerde buiten door 
Bergeon aangekocht voor het enorme bedrag van 30.000 gulden.3 
Hij moet trots geweest zijn op het resultaat want drie jaar later liet 
hij vier al bestaande pendantschilderijen van het buiten uitgeven als 
prentreeks.4 Daarin zien we het imposante buiten twee maal van 
buitenaf en twee maal van binnenuit. Een zeldzaamheid, want buiten 
deze set prenten is er van geen enkele andere buitenplaats langs de 
Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht een dergelijke reeks beschikbaar. 
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Wat we nu nog weten van het uiterlijk van Brittenrust op zijn meest 
glorierijke moment is dan ook grotendeels gebaseerd op deze vier 
afbeeldingen. Tien jaar na de faillissementsverkoop werd het buiten 
door de nieuwe eigenaar om onbekende redenen tot de grond toe 
afgebroken. 

De extravagantie van het buiten, in combinatie met de val van de 
puissant rijke bankier en de sloop van de buitenplaats tien jaar later, 
was voor tijdgenoten rond 1800 een teken aan de wand dat de 
oude orde aan het veranderen was. Het appelleerde aan klassieke 
narratieve plots waarbij hoogmoed wel moest leiden tot een diepe 
val. Voor de één een bevestiging van een verdiend lot voor de 
regentenstand ‘die ofschoon geen landverraders, toch de liefde van 
het volk in ‘t algemeen nu niet bepaald verdienden’.5 Voor de ander 
juist een te betreuren symbool van het verval van stedelijke vitaliteit 
dat rond die tijd overal in Holland zichtbaar was.6 

De val van Brittenrust werd tot in de jaren veertig van de twintigste 
eeuw als een bijna moralistische fabel van generatie op generatie 
doorgegeven, waardoor het buiten steeds meer mythes kreeg 
toegedicht.7 Het zou gesticht zijn door Willem III zelf, waar een 
groot portret van de Stadhouder te paard in de theekoepel het 
bewijs van was.8 De sloop door Bergeons opvolger zou het gevolg 

01
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Fig. 1-4: ‘Vechtse allure’ langs de 
Oude Rijn: het vierluik van het 
buiten Brittenrust in 1779 ge-
schilderd door Paulus Constantijn 
la Fargue. Eén van de weinige 
buitenplaatsen langs de Oude Rijn 
waarvan dit soort beeldmateriaal 
beschikbaar is, maar waarvan het 
tegelijkertijd zeer de vraag is of het 
representatief is voor de achttiende 
eeuwse buitenplaatscultuur langs 
de Oude Rijn.
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zijn van een vergeefse strijd tegen klopgeesten in de koepelkamer.9 
En zoals het hoort had het buiten een eigen geestverschijning, die 
op stormachtige herfstavonden ronddoolde op het terrein van de 
voormalige buitenplaats.10 

De combinatie van de aansprekende prenten en de vele 
fantasieverhalen zorgde ervoor dat Brittenrust wist uit te groeien tot 
icoon en prikkelend referentiebeeld voor de buitenplaatscultuur die 
zich gedurende de zeventiende en achttiende eeuw rond Alphen had 
ontwikkeld. De prenten laten dan ook een allure zien die we eenvoudig 
kunnen koppelen aan bekende beelden uit publicaties zoals de 
Zegepraalende Vecht uit 1719 of het Zegepralend Kennemerland uit 
1729.11 In de weinige literatuur die er over het buitenplaatslandschap 
langs de Oude Rijn is verschenen, wordt er dan ook vaak impliciet 
vanuit gegaan dat de buitenplaatscultuur tussen Leiden en Utrecht 
wel een afgeleide zal zijn geweest van wat zich langs de Vecht of 
de binnenduinrand afspeelde. Dezelfde tijd, dezelfde eigenaren, 
hetzelfde beeld. 

Juist die paar goed afgebeelde buitenplaatsen, zoals Brittenrust, 
zijn door hun omvang en extravagante architectuur echter eerder 
a-typisch dan representatief voor het totale gebied. De werkelijke 
aard van de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap 
langs de Oude Rijn blijft zolang het niet op zijn eigen merites wordt 
onderzocht, zo steeds net buiten beeld. 

Ook vanuit de sociaalhistorie is er weinig onderzoek gedaan naar 
de achtergronden en motieven van de elite die ervoor koos om 
zich tussen de stedelijke centra van Utrecht, Leiden, Rotterdam 
en Amsterdam te nestelen op buitenplaatsen langs de Oude Rijn. 
Hoewel bij onderzoeken naar het patriciaat van bijvoorbeeld Leiden 
en Utrecht de buitenplaatscultuur in het ommeland wel naar voren 
komt, is onbekend om welke groepen het hier nu eigenlijk precies 
gaat qua herkomst, sociale status en cohesie. Onderwerpen als de 
vroeg negentiende eeuwse verdeftiging van de steenfabrikanten rond 
Woerden en Leiden en hun innesteling in de buitenplaatsen langs de 
Oude Rijn zijn nog nieuw te ontdekken terrein. Hierdoor blijft ook 
op het vlak van de bewoners en hun buitenplaatscultuur het beeld 
beperkt tot de aanname dat dit gebied dezelfde ontwikkelingsgang 
heeft gekend als zich op andere plekken in West-Nederland voordeed. 

Pas vrij recent is voor het eerst op academisch niveau een klein 
tipje van de sluier opgelicht van de rijkheid en eigenheid van de 
buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn in de dissertatie van Henk 
Rijken naar tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden.12 
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Hoewel onvolledig en sterk architectuurhistorisch gericht, is 
door hem de tuinaanleg van een twaalftal buitenplaatsen tussen 
Leiderdorp en Koudekerk tot in detail onderzocht. Daarmee is er een 
eerste aanzet gedaan voor een systematische analyse van de aanleg 
van de buitenplaatsen zelf. 

De vraag waarom juist hier een accumulatie van buitenplaatsen 
ontstond en hoe dit zich historisch heeft ontwikkeld van opkomst aan 
het begin van de zeventiende eeuw, tot het verdwijnen ervan ruim 
twee eeuwen later, is nog nooit systematisch onderzocht op de schaal 
van het gebied als geheel. De ambitie van dit afstudeeronderzoek 
is om daar verandering in te brengen in de vorm van een eerste 
verkenning van het totale veld. 





I    ACHTERGRONDEN
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2.1 Historiografische perspectieven 
Binnen het Nederlandse onderzoek naar elite en hun buitenverblijven 
zijn er drie stromingen zichtbaar die ieder vanuit een ander 
perspectief en vanuit een eigen historiografie, aspecten van 
het fenomeen ‘buitenplaats’ analyseren. Een onderzoek naar 
buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn kan dan ook voortbouwen 
op een onderzoekstraditie die zowel omvangrijk is qua productie, als 
ook qua benadering. Tegelijkertijd is het daardoor belangrijk vooraf 
duidelijk te definiëren vanuit welk historiografisch perspectief dit 
onderzoek wordt opgezet. 

Vanuit fundamentele verschillen qua benadering en objectkeuze kan 
de Nederlandse onderzoekstraditie naar buitenplaatsen ingedeeld 
worden naar drie perspectieven:

1. Architectuurhistorisch perspectief; de architectuur-, 
bouwkundige-, tuin- en interieurhistorische aspecten van de 
fysieke buitenplaats (‘het object’) staan centraal.13

2. Sociaal historisch perspectief; de bewoner en de sociale 
context van de buitenplaats (‘de mens’) staat centraal.

3. Synthetiserend perspectief: de wederzijdse beïnvloeding 
van object en gebruiker (‘de buitenplaatscultuur’) staat 
centraal.

De eerste twee perspectieven (architectuur- en sociaalhistorie) zijn 
historisch gezien de oudste sporen. Ze vinden hun oorsprong in 
heel verschillende wetenschapsvelden en hebben beiden ook een 
eigen ontwikkeling doorgemaakt. Het derde perspectief (synthese) 
is een veel recentere benadering die ontstaan is vanaf de late 
jaren zeventig door analysetechnieken en perspectieven van de 
andere twee te combineren. Het heeft zich van daaruit als een 
apart spoor ontwikkeld, naast de beide andere benaderingen die 
als zelfstandige onderzoekslijnen met een eigen kennisontwikkeling 
blijven voorbestaan. Om die reden wordt de historiografie van de 

2. Stand van het onderzoek
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verschillende benaderingen hieronder los van elkaar beschreven. 
In paragraaf 2.5 wordt het algemene beeld aangevuld met een 
overzicht van het toegepaste onderzoek naar buitenplaatscultuur 
en buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn. Van daaruit wordt 
vervolgens toegewerkt naar een eigen perspectiefbepaling en 
probleemstelling voor dit onderzoek in het volgende hoofdstuk. 

2.2 Ontwikkeling van het architectuurhistorisch perspectief

De basis: stilistisch onderzoek naar vorm, stijl en typologie
De publieke en wetenschappelijke aandacht voor de architectuur 
van de Nederlandse buitenplaatsen, kastelen en tuinkunst vindt zijn 
oorsprong in de negentiende eeuw. Het is één van de uitingen van 
een veel bredere culturele zoektocht naar de historische wortels en 
de geografie van het nog jonge Koninkrijk der Nederlanden. Objecten 
(waaronder bouwkunst en tuinkunst) die daar als de fysieke uiting 
van worden gezien krijgen een symbolische waarde en worden 
steeds meer gewaardeerd en ook beschermd. Ook de contemporaine 
bouwkunst zoekt haar inspiratie in de veronderstelde ‘Oud Hollandse’ 
stijl van de Gotiek en Renaissance. Met als ultiem nationaal voorbeeld 
misschien wel het Nationale Rijksmuseum, inclusief een ‘Oud 
Hollandse tuin’ van architect Pierre Cuypers uit 1885.

Uit dat amalgaam van typisch negentiende eeuwse cultuurpolitiek, 
eclectische bouwkunst en dreiging van sloop en verwaarlozing van 
bestaande buitenplaatsen en kastelen ontstaat geleidelijk steeds 
meer behoefte om de kunsthistorische kennis van die objecten te 
borgen. Het eerste resultaat waarvan sprake is van een systematische 
benadering op dat vlak binnen Nederland is het bekende Oud 
Nederlandse Tuinkunst van Jhr. Henri van Sypestyn uit 1910. Rond die 
tijd verschijnen ook de eerste monografieën van buitenplaatsen zoals 
de studies naar de zeventiende eeuwse buitenplaatsen Zorgvliet, 
Buitenrust, Rustenburg, Honselaarsdijk en Oostermeer door de 
historici Morren en Loos.14 

De focus op de stilistische kenmerken en veronderstelde superioriteit 
van de ‘Hollandse’ tuinkunst wordt in de jaren veertig doorgezet 
met bekende werken zoals het Bibliografisch overzicht van 
geschriften, boek- en plaatwerken op het gebied der tuinkunst 
van tuinarchitect Leonard Springer uit 1936 en het tweedelige 
standaardwerk Oud Hollandse Tuinen uit 1943 van tuinhistorica 
Anna Bienfait. Er ontstaat hierdoor al vroeg een canon van ‘klassieke 
voorbeelden’. Een referentiekader van veronderstelde superieure 
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ontwerpers (bijvoorbeeld Daniel Marot) en cannonieke tuinkunst 
en buitenplaatsarchitectuur (bijvoorbeeld Honselaarsdijk, Zorgvliet, 
Heemstede, Zeist, Amerongen), veelal gekoppeld aan de Gouden 
Eeuw. 

Verbreding: de buitenplaats als ensemble
Vanaf de jaren veertig verbreedt het perspectief vanuit tuinkunst zich 
naar de totale buitenplaats als kunsthistorisch object. Al tijdens de 
Tweede Wereldoorlog geeft de vereniging Heemschut een publicatie 
uit met als doel een beknopt overzicht te geven van de historische 
stijlperiodes van Nederlandse tuinen en buitenplaatsen.15 Het boekje, 
opgezet door professor in de landschapsarchitectuur Jan Bijhouwer, 
beschrijft in compacte vorm de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
verschillende fases van de tuingeschiedenis op buitenplaatsen. 
In tegenstelling tot eerdere publicaties plaatst Bijhouwer de 
buitenplaatsen daarbij ook in een breder perspectief als bouwsteen 
voor het landschap. Hierdoor wordt de buitenplaats niet langer als 
een contextloos object gepresenteerd maar juist als iets dat visueel 
en functioneel onderdeel uitmaakt van een groter geheel.16

Een jaar later promoveert kunsthistoricus Remmert van Luttervelt op 
zijn onderzoek naar buitenplaatsen aan de Vecht.17 Zijn dissertatie 
is op meerdere punten sterk vernieuwend gebleken. Allereerst 
richt Van Luttervelt zich niet op uitputtende beschrijvingen van 
individuele buitenplaatsen, maar zoekt hij naar inhoudelijke 
verbanden op een hoger schaalniveau. Nog opvallender voor die 
tijd is dat hij daarbij de eigenaren een belangrijke rol toedicht in de 
architectonische vormgeving. De eerste twee hoofdstukken gaan 
dan ook in op de bewoners en hun, volgens Van Luttervelt vaak 
nogal prozaïsche, motieven om zich langs de Vecht te vestigen. Van 
Luttervelt introduceert tot slot ook een typologische indeling voor 
het buitenhuis die, zij het in beter onderbouwde en genuanceerde 
vorm, nog steeds als basis wordt gebruikt voor de historiografie 
van de architectonische ontwikkeling van de zeventiende eeuwse 
buitenplaats. 

Beide studies kenmerken zich net als de vooroorlogse boeken over 
Nederlandse tuinkunst nog door een sterk normatief cultuurbegrip 
en een fixatie op genie en canon.18 Binnen het internationale 
referentiekader van bouwstijlen dat Van Luttervelt hanteert zijn de 
Vechtse buitens volgens hem vaak van mindere kwaliteit (‘hun stijl 
was Hollands’).19  Bijhouwer roemt als landschapsarchitect juist 
diezelfde buitens uit de Gouden Eeuw die volgens hem nog in een 
eigen ‘Hollandse traditie’ staan.20 Het is een splitsing der geesten 
tussen kunsthistorici (waardering van het object ten opzichte van 



24

een internationale stijlcanon) aan de ene kant en landschapshistorici 
en landschapsarchitecten (waardering van het object als product 
van een lokale situatie) aan de andere kant, die tot op de dag van 
vandaag nog in het onderzoek terug te vinden is. 

Opschaling naar het buitenplaatslandschap
Na de oorlog neemt de wetenschappelijke belangstelling voor de 
buitenplaats sterk af. Pas in de jaren zeventig wordt deze lijn weer 
opgepakt. Opnieuw is het een kunsthistoricus die op dat moment zorgt 
voor een paradigma verschuiving binnen het architectuurhistorisch 
onderzoek. Jhr. Henri van der Wijck promoveert in 1974 op zijn 
onderzoek naar de typologie van de Nederlandse buitenplaats 
waarbij hij niet alleen de aanzetten van Bijhouwer en Van Luttervelt 
bij elkaar brengt, maar definitief duidelijk maakt dat de buitenplaats 
gezien moet worden als een onlosmakelijk stilistisch ensemble. 
Hoewel deze benadering door Van der Wijck bekendheid heeft 
gekregen verwijst hij zelf in zijn dissertatie al naar aanzetten voor die 
benadering in het werk van anderen, zoals de studie van Ter Kuile uit 
1911.21 Volgens Van der Wijck ‘het eerste Nederlandse werk waarin 
de omgeving van de buitenplaats bij het huis betrokken wordt’.22 Ook 
Van Luttervelt hanteert feitelijk in 1948 al de ensemble gedachte als 
hij de buitenplaats definieert als ‘zowel huizen als de er bijbehorende 
tuinen en parken met het kleinere bijwerk. Dit alles vormde tezamen 
een ondeelbaar geheel’.23 

Als Van der Wijcks oorspronkelijke dissertatie in 1982 gepubliceerd 
wordt voegt hij nog een extra hoofdstuk toe dat zich richt op de relatie 
tussen buitenplaats en landschap. Hij introduceert daarbij de term 
‘buitenplaatslandschappen’ voor die gebieden ‘welks karakter door 
een aantal buitenplaatsen bepaald wordt’.24 Hoe die wisselwerking 
tussen landschap en buitenplaats precies plaatsvindt blijft 
onduidelijk. Van der Wijcks buitenplaatslandschappen zijn dan ook 
vooral gebieden waar simpelweg veel buitenplaatsen voorkomen.25 

Zowel Van der Wijcks ensemble gedachte als de opschaling naar 
de schaal van de regio heeft sinds de jaren tachtig steeds meer 
doorgewerkt in het onderzoek naar de fysieke buitenplaats. Steeds 
vaker wordt vooral de relatie tussen cultuurlandschap en buitenplaats 
centraal gesteld en gezocht naar structuralistische verbanden op 
regionaal niveau. Bijvoorbeeld de relatie tussen buitenplaatsen en de 
ondergrond van bodem en water, de rol van de negentiende eeuwse 
Marke verdelingen op het spreidingspatroon, of de invloed van de 
buitenplaats op de ontwikkeling van de relatie tussen stad en land.26 
Recent onderzoek van Smeets naar buitenplaatslandschappen op de 
Heuvelrug, in Twente en langs de Veluwezoom en de in voorbereiding 
zijnde dissertatie van Verschuure naar buitenplaatsen in Zuid-Holland 
passen grotendeels in dit onderzoeksspoor.27 
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Aandacht voor iconografie
Sinds de jaren tachtig ontstaat er binnen de architectuurhistorische 
benadering een bescheiden onderzoeksspoor dat de 
architectuurgeschiedenis van de buitenplaats vooral onderzoekt 
op haar (verborgen) achterliggende symboliek. Deze benadering 
vindt zijn oorsprong in de iconografische methode zoals die werd 
ontwikkeld door Panofsky, Geertz en Cosgrove & Daniels.28 Het 
onderzoek naar de symboliek achter hofdichten door Veen uit 
1960 vormt één van de vroegste voorbeelden hiervan binnen het 
Nederlandse buitenplaatsenonderzoek.29 

Duinen en strandwallen

Veen

Kleidekken

Niet gekarteerd
Fig. 5: Opschaling van object naar regio in het onderzoek: spreidingspatroon van kastelen in Zuid- 
Holland in relatie tot het bodempatroon door Stöver et al. (2000). 
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De iconografische interpretatie van de buitenplaats wordt sinds de 
jaren negentig vooral uitgewerkt door De Jong en Bezemer Sellers.30 De 
Jong ziet de buitenplaats daarbij niet alleen als een fysiek decor voor 
ontspanning, maar ook als communicatiemiddel van meer of minder 
verborgen morele, religieuze en sociale boodschappen. Binnen de 
Nederlandse academische onderzoektraditie is deze benadering 
buiten hem weinig opgepakt. Smeets veronderstelt dat dit te maken 
heeft met de ‘traditional Dutch attitude towards landscape, which 
above all needed to be practical and functional’.31  Uitzondering is de 
vrij recente fascinatie van enkele onderzoekers naar de veronderstelde 
invloed van de vrijmetselarij op de vormgeving van buitenplaatsen.32 
Ook het onderzoek van Glaudemans naar het buitenplaatslandschap 
rond Amsterdam als spiegel van een metaforisch ‘stedelijk territoir’, 
kan binnen deze iconografische traditie worden geplaatst.33

Thematisering
Parallel aan de opschaling naar buitenplaatslandschappen en 
aandacht voor iconografie is er sinds de eeuwwisseling ook een 
beweging binnen het architectuurhistorisch onderzoek zichtbaar 
richting thematisering. Daarbij wordt vanuit een specifieke invalshoek 
bepaalde aspecten van de buitenplaats onderzocht. Meest markant 
daarbij is de dissertatie van Tromp uit 2002 over de ontwikkeling 
van de Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, dat zich 
grotendeels binnen de context van buitenplaatsen afspeelt.34 Ook het 
onderzoek naar tuinkunst rond Leiden van Rijken uit 2005 kent eerder 
een thematische blik op één aspect van de buitenplaats, dan dat het de 
onderzochte buitenplaatsen onderzoekt als buitenplaatslandschap.

Daarnaast wordt er tegenwoordig opvallend veel onderzoek 
gedaan naar individuele oeuvres van, vooral negentiende eeuwse, 
tuinarchitecten. Voorbeelden zijn de recent verschenen monografieën 
over de tuinarchitecten Lucas Pieters Roodbaart (1782-1851), 
Gerrit Vlaskamp (1834-1906), Leonard Springer (1855-1940) en de 
Copijn-dynastie.35 Andere voorbeelden zijn de digitale bundeling 
van gegevens over de Zochers en deelpublicaties over tuinarchitect 
Gijsbert van Laar (1767-1820).36  Tot slot is er een veelvoud aan 
onderzoeksgroepen die zich richten op heel specifieke buitenplaats 
thema’s, zoals speelhuizen, tuinsculptuur of follies.37 

Met die thematische aanpak lijkt er een herwaardering te ontstaan 
voor het aloude onderzoek naar stijlen, stijlperiodes en objecten. 
Het verschil is echter dat nu de maatschappelijk-culturele context 
een veel zwaarder gewicht krijgt toebedeeld in de beschrijving en 
waardering, waardoor het onderzoek ook nieuwe inzichten oplevert 
over de sociaal-culturele kant van de buitenplaats, het tweede 
onderzoeksspoor (zie paragraaf 2.3).
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Individueel buitenplaatsonderzoek
In tegenstelling tot de beperkte hoeveelheid theoretiserend  
onderzoek is er sinds het begin van de twintigste eeuw wel veel 
onderzoek gedaan naar de architectuurhistorie van individuele 
buitenplaatsen. De eerste wetenschappelijke monografieën van de 
historici Morren en Loos over buitenplaatsen zoals Honselaarsdijk, 
verschenen dan ook al voor de Eerste Wereldoorlog.38 

Historische verenigingen hebben daarnaast van oudsher altijd veel 
belangstelling gehad voor de historie van buitenplaatsen en ook 
veel gepubliceerd. Zo besteedt het Oudheidkundig Genootschap 
Niftarlake al sinds 1913 in haar jaarboekjes veelvuldig aandacht 
aan nieuwe onderzoeksresultaten over de historie van individuele 
buitenplaatsen langs de Vecht. In mindere mate zien we dit ook terug 
in de jaarboekjes van de Historische Vereniging van Leiden die al 
sinds 1904 worden gepubliceerd en die van Utrecht die vanaf 1937 
worden uitgegeven.

Het onderzoek naar individuele buitenplaatsen heeft sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw een grote vlucht genomen. 
Veel nog bestaande buitenplaatsen worden op dat moment door 
sloop en verwaarlozing bedreigd, waardoor de maatschappelijke 
bewustwording van de culturele waarde van buitenplaatsen 
toeneemt.39 Die publieke belangstelling leidt niet alleen tot een 

Fig. 6: Stimulerende interactie 
tussen architectuurhistorisch en 
sociaalhistorisch onderzoek. Al 
jaren wordt gezocht naar de kop-
peling tussen de door tuinarchitect 
Gijsbert van Laar (1767-1820) in 
zijn Magazijn van Tuinsieraaden 
opgenomen plattegronden en 
werkelijke buitenplaatsen. Geleide-
lijk aan bleek dat het meeste van 
zijn bekende ontwerpwerk rond 
Alphen in opdracht van een kleine 
Dordtse clientèle plaatsvond en 
dat daarmee de plattegronden van 
bijvoorbeeld Raadwijk en Rijnoord 
konden worden gekoppeld aan 
platen uit het Magazijn. Via de 
verkenning van dat sociale netwerk  
rond Dordrecht kon zeer recentelijk 
opnieuw een buitenplaats aan 
Van Laar worden toegeschreven, 
namelijk huis te Papendrecht te 
Dordrecht. Zo helpt het ene onder-
zoeksspoor ook het andere verder. 
Zie Holwerda (2015). 



28

herwaardering, maar ook tot herstelprojecten die weer als vliegwiel 
functioneren voor historisch onderzoek en debat. De wetenschappelijk 
gefundeerde onderzoeksproductie die hierdoor ontstaat, blijft vaak 
relatief onzichtbaar omdat ze niet wordt gepubliceerd of centraal 
geadministreerd. Deze ‘grijze literatuur’ wordt bijvoorbeeld wel 
gebruikt als basis voor monografieën van (tuin-)architecten, maar 
veel minder als bron voor andere onderzoekslijnen zoals studies 
naar buitenplaatslandschappen. Ook is het opvallend dat het 
debat rondom de restauratie- en ontwerpkeuzes binnen iconische 
restauratieprojecten, zoals die van paleis het Loo, landgoed 
Groeneveld en recenter landgoed Twickel, alleen fragmentarisch zijn 
gedocumenteerd in rapporten of artikelen in vakbladen.40 

De keuze welke buitenplaatsen wel en niet worden onderzocht is juist 
bij dit spoor vaak sterk gestuurd door de doelstelling en financiering 
vanuit de praktijk. Vaak is de aanleiding voor onderzoek daarbij van 
negatieve aard. Een buitenplaats wordt bedreigd door ontwikkelingen 
van buitenaf. Er is sprake van verval of keuzes in beheer die op 
weerstand stuiten of er is simpelweg een wettelijke verplichting 
om historisch onderzoek te doen. Onderzoek naar individuele 
buitenplaatsen kent dan ook vrijwel altijd een onderliggend, maar 
vaak niet expliciet gemaakt, program gericht op verandering of juist 
behoud van de status quo. 

Om de wetenschappelijke kwaliteit van het toegepast onderzoek te 
borgen is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen 
van schijnbaar objectieve waardestellingen, onderzoeksmethodieken 
en richtlijnen.41 Het gevolg van deze focus op procedures en 
meetbare objectiviteit is wel een zekere methodische verstarring, 
die de aansluiting op de onderzoeksmethoden vanuit andere (sociaal 
culturele) disciplines in de weg zit. 

2.3 Ontwikkeling van het sociaal historisch perspectief
Het tweede spoor dat binnen het Nederlands onderzoek als hoofdlijn 
zichtbaar is richt zich niet primair op de fysieke buitenplaats, maar 
op de eigenaren en bewoners ervan als (landed) elite. Binnen dat 
perspectief is de buitenplaats vooral een cultureel fenomeen; 
een instrument voor het beheer van het sociaal vermogen van de 
eigenaar.42 De sociaal-historische discipline die zich bezig houdt met 
buitenplaatscultuur en de daar mee verweven elitegeschiedenis, 
heeft zich meer laten inspireren en beïnvloeden door buitenlands 
onderzoek dan het architectuurhistorisch onderzoeksspoor. 
Kuiper noemt in een beknopte historiografie van dertig jaar 
adelsgeschiedenis bijvoorbeeld de studies van Lawrence Stone, The 
crisis of the Aristocracy 1558-1641 en An open elite. England 1548-
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1880 en Pierre Bourdieu’s, La distinction als bijzonder invloedrijk.43 
Een belangrijke voorwaarde voor die internationale oriëntatie is dat de 
onderzoeksproductie en het sociaal-historische discours zich vrijwel 
geheel afspeelt in academische kringen en daardoor meer gericht is 
op reflectie, synthese en onderzoekskritiek dan het sterk praktijk- en 
objectgerichte architectuurhistorisch onderzoek. Tegelijkertijd vormt 
het feit dat beide onderzoekslijnen zich in aparte werelden afspelen 
een barrière om te komen tot meer synthese.

De basis: genealogie van de nationale elite
Vroeg Nederlands onderzoek vanuit eliteperspectief is vooral 
genealogisch georiënteerd. Zo documenteerde Jhr. Wittert van 
Hoogland al in 1909 de genealogie van eigenaren van vrijwel elke 
ridderhofstad in Utrecht vanaf de vroege Middeleeuwen in een 
reeks artikelen.44 Hoewel hij in zijn voorwoord van het gebundelde 
resultaat stelt dat hij de lezer ‘een blik [hoopt] te doen slaan in 
hun familieleven en hunne maatschappelijke positie te doen 
kennen’ bestaat het boek zelf volledig uit lijsten van opeenvolgende 
eigenaren, hun titulatuur en eventuele genealogische connecties. 
Een vergelijkbaar perspectief hanteert Elias in zijn tweedelig 
standaardwerk naar het Amsterdams patriciaat uit 1903 en 1905.45 
Beide werken krijgen vanaf de jaren zeventig een herwaardering als 
basis voor prosopografisch onderzoek naar de groepscultuur van adel 
en patriciaat. Tot de Tweede Wereldoorlog ligt het accent daarnaast 
sterk op de elitegeschiedenis van de Middeleeuwen en de Gouden 
Eeuw.46 De achttiende en negentiende eeuw blijven daarbij sterk 
onderbelicht en ondergewaardeerd.47 

De jaren vijftig, zestig en begin jaren zeventig zijn, net als in 
architectuurhistorisch onderzoek naar buitenplaatsen, ook voor het 
sociaal historisch onderzoek naar elite en buitenplaatscultuur ‘dood 
tij’.48 De focus van historici verschuift sterk naar sociaal-economische 
geschiedenis, waarbij aandacht voor de materiële cultuur van de elite 
wordt ingeruild voor onderzoek naar hun handelen als politieke en 
economische elite.49 

Het onderzoek uit deze aanloopfase tot de jaren zeventig kleurt voor 
lange tijd het beeld van de Nederlandse buitenplaatscultuur in termen 
van ‘burgerlijkheid’ (Huizinga) en ‘aristocratisering’ (Roorda).50 Pas in 
de jaren tachtig worden beide begrippen binnen het discours van 
historici ontdaan van hun negatieve en stereotype connotaties en 
ontstaat een meer genuanceerd en waardevrijer beeld op begrippen 
zoals adel, regent, patriciaat en notabel.51
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Verbreding naar leefcultuur en interesse voor regionale en lokale 
elite
Vanaf de jaren tachtig is er een vernieuwde academische 
belangstelling voor de (materiële) leefcultuur van de elite. Een vroeg 
voorbeeld daarvan is Venetië en Amsterdam van Peter Burke uit 
1974, waarin de levensstijl van de elite in beide steden ten tijde van 
de zeventiende eeuw wordt vergeleken.52 Tegelijkertijd markeert dit 
boek ook de opkomst binnen Nederland van de prosopografische 
methode, die in de jaren tachtig en negentig ook in het onderzoek 
naar elitecultuur regelmatig wordt toegepast.53 Het onderzoek richt 
zich vanaf dat moment ook steeds meer op regionale elitevorming, 
met een meer inclusieve benadering van zowel adel als patriciaat. Dit 
is bijvoorbeeld terug te zien in de reeks studies van Kooijmans, De 
Jong en Prak naar het dagelijkse leven van regenten in de Hollandse 
steden Leiden, Gouda en Hoorn.54 

Een belangrijk winstpunt van die verbreding binnen het onderzoek 
van de afgelopen vijfentwintig jaar is dat er een genuanceerder en 
operationeler begrippenkader is ontstaan voor het specificeren van 
‘de elite’. Door het werk van Duijvendak, Schmidt, Kuiper, Van der 
Laarse en Moes ontstaat er steeds meer helderheid over de omvang, 

Fig. 7-8: twee stereotype beelden van buitenplaatseigenaren die lange tijd het historiografische beeld van de aristocratische patriciër en 
de burgelijke couponknipper hebben gekleurd. Links: Samuel I Luchtmans (1685-1757),stads- en academiedrukker te Leiden, in 1716 in vol 
ornaat als gearrivieerd patriciër afgebeeld. Hij is stamvader van het regentengeslacht Luchtmans, dat gedurende de achttiende eeuw menig 
buitenplaats rond Leiden in bezit heeft. Rechts: notabele  Jo(h)annes Hartevelt (1762-1824), kolonel der burgerij te Leiden, samen met zijn 
familie in 1799 afgebeeld in huiselijke kring. De familie kocht in 1800 het buiten Groenoord onder Leiderdorp en zullen het tot in 1888 in 
familiebezit houden. 

7 8
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maar vooral de levensstijl, van de ‘nation of notables’ zoals Van der 
Laarse het negentiende eeuwse Nederland typeert.55 Ook zijn veel 
oudere veronderstellingen over de leefcultuur van de elite in de 
zeventiende en achttiende eeuw, zoals de aristocratiserings-these 
van Dijk en Roorda over de vermeende aristocratische neigingen 
van de zeventiende eeuwse patriciërs, door nieuw onderzoek sterk 
genuanceerd.56 

Verkleining van de onderwerpskeus
Moes beschrijft in zijn dissertatie uitgebreid hoe de ontwikkelingslijn 
binnen het sociaal culturele onderzoek zich de afgelopen veertig 
jaar heeft verlegd van onderzoek naar standen en groepen, naar de 
leefwereld van het individu.57 Daarmee wordt de onderwerpskeuze 
niet alleen kleinschaliger. Ook het gebruikte bronnenmateriaal en de 
analysetechniek veranderen. Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt 
van egodocumenten, is onderzoek minder gericht op statistische 
feitelijkheden en is er meer belangstelling voor herinneringscultuur. 
Moes zelf neemt met zijn dissertatie een tussenpositie in door zich 
enerzijds te concentreren op de sociale laag (‘statusgroepen’), maar 
anderzijds wel degelijk ook in te gaan op de zelfperceptie van adel en 
notabelen in de negentiende eeuw. 

Het meest veelzijdige perspectief op de buitenplaats vanuit het 
sociaal-historische onderzoek tot nu toe is gebundeld in Beelden van 
de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 
negentiende eeuw, onder redactie van Kuiper en Van der Laarse uit 
2005.58 Het vormt daarmee tegelijkertijd een bruggenbouwer naar 
het derde spoor binnen deze historiografie: het synthetiserende 
perspectief. 

2.4 Synthetiserende perspectieven op de buitenplaatscultuur
De opkomst van een interdisciplinaire benadering, waarbij methoden, 
perspectieven en resultaten vanuit verschillende onderzoeksvelden 
worden gecombineerd, is nog relatief jong. Voor het ontstaan zijn 
een aantal factoren aan te wijzen. 

Beïnvloeding vanuit de antropologie
In de jaren tachtig en negentig neemt de belangstelling voor 
cultuurgeschiedenis internationaal fors toe en wordt het steeds 
gebruikelijker om ook culturele verklaringen te geven voor historische 
ontwikkelingen in velden die voorheen van elkaar gescheiden bleven, 
zoals de economische- en politieke geschiedenis of de bestudering 
van de ontwikkeling van het fysieke landschap.59 Deze cultural 
turn binnen de historische discipline ontleent een deel van zijn 
instrumentarium aan de antropologie, waaronder het structuralisme 
uit het werk Claude Lévi Strauss of de methodiek van thick reading 
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van Clifford Geertz.60 In beide gevallen ligt de nadruk niet op het 
object of het individu maar op het onderzoeken van de culturele 
context, om van daaruit het object of het gedrag van een individu te 
kunnen plaatsen.61

 
Het structuralisme zoals Lévi Strauss dat beschrijft sluit goed aan op 
de opschaling die zichtbaar is in het onderzoek, weg van de individuele 
buitenplaats naar (regionale) buitenplaatslandschappen en/of 
buitenplaatscultuur. Het thick reading concept van Geertz slaat juist 
weer een brug tussen het kijken naar de buitenplaats als autonoom 
(zielloos) fysiek object en de erkenning dat de fysieke buitenplaats 
een belangrijk sociaal instrument was voor het vergroten en beheren 
van het maatschappelijk vermogen van de eigenaar.62

Verbreding van het landschapsbegrip
Binnen de geografische wetenschappen is er op fundamenteel 
niveau altijd sprake geweest van internationale beïnvloeding.63 Eén 
van de markante voorbeelden daarvan is de beïnvloeding vanuit 
de Franse Ecole des Annales en de Amerikaanse (New) Cultural 
Geography die hebben geleid tot de eerder genoemde cultural turn. 
Binnen het landschapshistorisch onderzoek is dat zichtbaar in een 
bredere en dynamischer invulling van het begrip ‘landschap’ sinds 
het einde van de jaren zeventig. Daarmee komt er een einde aan de 
jarenlange objectivering van het landschap als een meetbaar iets 
en wordt het begrip ruimer gedefinieerd, inclusief aspecten zoals 
symboliek, emotie, identiteit, cultuur. Typische begrippen uit de 
sociale wetenschappen die zo ook onderdeel zijn geworden van het 
vocabulaire van de geografische wetenschappen. Bovendien vormt 
dat verbrede landschapsbegrip een aanjager voor het incorporeren 
van methodieken uit andere wetenschapsvelden en een stimulans 
om nieuwe bronnen aan te spreken. Voorbeelden zijn studies naar 
oral history en de opkomst van het begrip ‘landschapsbiografie’ van 
Kolen c.s., dat ook voor interdisciplinair buitenplaats onderzoek een 
zeer bruikbaar concept blijkt te zijn.64 

Het resultaat tot nu toe
De studies die buitenplaatsen zowel in hun architectuurhistorische als 
sociaal-historische context onderzoeken zijn binnen de Nederlandse 
onderzoekspraktijk vreemd genoeg nog vrij zeldzaam. Het beroemde 
boek van Mark Girouard Life in the English countryhouse: a Social 
and Architectural history uit 1978 wordt op dat vlak vaak geciteerd 
als paradigmatisch ankerpunt, maar heeft nog niet geleid tot een 
vergelijkbaar onderzoek met evenveel diepgang of breedte binnen 
Nederland.65 Geleidelijk aan wordt er wel steeds vaker aandacht 
besteedt aan contextualisering van bewoners en buitenplaatsen als 
onderdeel van regionale elites en regionale buitenplaatsculturen. 
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Voorbeelden zijn de overzichtswerken naar buitenplaatsen en 
kastelen in regio’s zoals Drenthe, Salland, Twente, Vollenhove of die 
van het Amsterdams Patriciaat.66

Binnen het toegepaste buitenplaatsonderzoek naar individuele 
buitenplaatsen is de beïnvloeding vanuit andere disciplines of vanuit 
het buitenland veel minder duidelijk aan te wijzen en lijkt er eerder 
sprake te zijn van een indirecte doorwerking. Zo wordt baanbrekend 
werk van bijvoorbeeld Oliver Creighton naar de wederkerige relatie 
tussen kastelen en landschap, of de studie van architectuurhistoricus 
Mark Girouard naar de sociaalhistorische context van de 
architectuurhistorie van de buitenplaats, in Nederland wel gezien en 
gewaardeerd, maar werken de implicaties ervan pas heel geleidelijk 
en onzichtbaar door in het onderzoek.67 Een voorbeeld waar dat 
wel duidelijk zichtbaar wordt, is de dissertatie van Smeets uit 2005, 
dat niet voor niets in de titel al de woorden landscape and society 
combineert.68 Juist dit onderzoek laat goed zien hoe op de schaal van 
de regio het combineren van inzichten uit sociaalhistorisch onderzoek 
en resultaten van historisch-geografisch onderzoek kan leiden tot het 
ontsluieren van onderliggende principes die eerder nog niet op die 
schaal en in hun onderlinge wisselwerking waren aangetoond. 

Uitzondering op objectniveau vormt in dit kader de vuistdikke 
publicatie Tien eeuwen kasteel de Haar. Wat een Weelde uit 2013.69 
Tegelijkertijd betreft het hier een onderzoek naar maar één locatie 
met een voor Nederlandse begrippen zo exceptioneel extravagante 
geschiedenis dat deze nauwelijks als referentie genomen kan worden 
voor andere situaties. Andere veelbelovende aanzetten zoals het 
Utrechtse buitenplaatsproject van het Erfgoedhuis Utrecht uit het 
begin van deze eeuw zijn los van een eerste proeve, wegens funding-
problemen uiteindelijk niet van de grond gekomen.70 

Fig. 9-11: Internationale impulsen op weg naar interdisciplinair onderzoek naar buitenplaatscultuur; antropologen Claude Lévi 
Strauss (1908-2009) en Clifford Geertz (1926-2006), historicus Mark Girouard (1931).
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Ondanks de aanzetten blijven synthetiserende perspectieven en meer 
experimentele vraagstellingen binnen het Nederlands onderzoek 
zeldzaam.71 De reden hiervoor lijkt een combinatie van pragmatische 
en paradigmatische redenen. Pragmatisch omdat geldstromen, 
politieke en maatschappelijke wensen ook de richting en het tempo 
van het wetenschappelijk onderzoek bepalen. Paradigmatisch 
omdat het lijkt dat veel Nederlandse onderzoekers intuïtief vooral 
een voorkeur voor verdieping op het detail te hebben, in plaats van 
een behoefte aan verbreding en experiment. Daarom wordt er vaak 
gewerkt vanuit voorzichtige en bescheiden vraagstellingen en niet 
vanuit een prikkelende hypothese gericht op debat, zoals onlangs wel 
door de historici Brusse en Mijnhardt is gedaan met hun oproep voor 
‘a new template’ voor de Nederlandse geschiedenis.72

2.5 Onderzoek naar elitecultuur en buitenplaatsen in het 
Oude Rijn gebied
De kennis over buitenplaatsen in het gebied tussen Leiden en 
Utrecht is beperkt en uiterst gefragmenteerd. Integrale studies naar 
de ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap, elitevorming of 
buitenplaatscultuur van het totale gebied, ontbreken nog. De studies 
die er zijn beschrijven delen van het studiegebied, vaak een gemeente 
of provincie, of uiterst slecht gedefinieerde gebieden zoals ‘Rijnland’ 
(Fockema Andreae et al.) of ‘de Leidse Lustwarande’ (Rijken). 
Opvallend is ook dat geen enkele studie voor het betreffende gebied 
compleet is qua overzicht van buitenplaatsen, waardoor alleen al een 
feitelijk overzicht van alle buitenplaatsen die ooit aanwezig waren tot 
op heden ontbreekt. 

Fig. 12-13: De eerste biografen van het Rijnland en de buitenplaatsen rond Alphen; jurist en 
archivaris Sybrandus Johannes Fockema Andreae (1904-1968) en schoolmeester en archivaris te 
Alphen, Willem Regt (1867-1938).

12 13
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Onderzoek naar buitenplaatsen langs de Oude Rijn
De oudste studie waarin getracht wordt een deel van het 
buitenplaatslandschap te reconstrueren is die van Willem Regt 
(1867-1938). Regt was schoolmeester in Alphen aan de Rijn en 
tussen 1926 en zijn dood in 1938 onbezoldigd gemeentearchivaris in 
dezelfde plaats.73 Ondanks de minimale bronvermeldingen worden 
zijn publicaties over het algemeen als betrouwbaar gezien en zijn 
ze vrijwel geheel gebaseerd op primair bronnenonderzoek.74 In het 
Leidsch Jaarboekje van de historische vereniging Oud Leiden van 
1920 schrijft Regt een uitgebreid artikel waarin hij 46 buitenplaatsen 
rond Alphen lokaliseert en beschrijft. Het artikel wordt tot op de dag 
van vandaag nog steeds als bron geciteerd.75 

In het standaardwerk Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen 
in Rijnland van Fockema Andreae, Renaud en Pelinck uit 1952 zijn 
22 buitenplaatsen opgenomen in de ‘beredeneerde lijst der huizen’ 
voor het gebied tussen Leiden en Zwammerdam.76 In vergelijking met 
Regt is deze lijst zeer incompleet, waarschijnlijk veroorzaakt door de 
focus van de auteurs op middeleeuwse en vroeg moderne kastelen 
en ridderhofsteden, waardoor vooral jongere en wat kleinere 
buitenplaatsen niet worden opgenomen.77 Meer recent zijn de 
standaardwerken van Stöver et al. voor kastelen en buitenplaatsen in 
Zuid-Holland en Kuyper over bouwkunst in het Groene Hart.78

Fig. 14: De reconstructiekaart van Willem Regt uit het Leidsch Jaarboekje van 1920. 
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Voor het gebied rond Utrecht is het standaardwerk Kastelen en 
Ridderhofsteden in Utrecht van Olde Meierink et al. de belangrijkste 
referentie.79 In het boek worden echter maar zes buitenplaatsen 
direct langs de Oude Rijn beschreven.80 De publicatie van Wilmer 
uit 1982 vormt daarom een goede aanvulling omdat daarbinnen 
alle buitenplaatsen langs de Oude Rijn binnen de gemeentegrens 
van Utrecht uitgebreid zijn gedocumenteerd.81 Rond 2002 heeft het 
Erfgoedhuis Utrecht het initiatief genomen om te komen tot een 
standaardwerk over buitenplaatsen binnen de provincie Utrecht 
waarin de circa 450 bestaande en verdwenen buitenplaatsen worden 
beschreven.82 Het verkennend onderzoek is in 2004 afgerond met een 
publicatie, maar het beoogde boek is uiteindelijk niet verschenen. 
Wel heeft het project geleid tot een website, waarop alle 285 nog 
bestaande buitenplaatsen binnen de provincie zijn ontsloten voor 
het brede publiek.83 

Het enige academische onderzoek naar buitenplaatsen in het 
gebied is uitgevoerd door Rijken in 2005, maar richt zich alleen op 
de tuinkunst rond Leiden in de zeventiende en achttiende eeuw. 
In de catalogus van zijn dissertatie beschrijft Rijken de ligging, 
geschiedenis, eigendomshistorie en parkinrichting, inclusief een 
literatuuroverzicht van zeventig objecten rond Leiden. Elf daarvan 
betreffen buitenplaatsen langs de Oude Rijn tussen Leiden en 
de Hoge Waard bij Koudekerk.84 De lijst is incompleet en ook is 
onduidelijk welke selectiecriteria zijn gehanteerd voor de keus welke 
buitenplaats wel of niet is opgenomen. 

Tot slot zijn naar een tiental buitenplaatsen individuele onderzoeken 
gedaan. Vaak gaat het om artikelen van (amateur) historici in 
publicaties van historische verenigingen zoals het Leidsch Jaarboekje, 
Heemtijdinghen of De Viersprong. Een enkele buitenplaats is 
onderzocht als onderdeel van een academische doctoraalscriptie 
of gepubliceerd als monografie, zoals Agthoven bij Leiderdorp of de 
buitenplaatsen Klein Poelgeest en De Tol bij Koudekerk.85 

Onderzoek naar elitevorming in het Oude Rijngebied
Onderzoek naar elitevorming in het gebied tussen de grote steden 
Utrecht, Leiden, Amsterdam en Gouda is zeer beperkt. Voor de 
herkomststeden van de elite zelf zijn er grondige studies, zoals die 
van Prak en de Jong naar het patriciaat van Leiden en Gouda in de 
achttiende eeuw en het onderzoek naar Woerden in de negentiende 
eeuw door Van der Laarse.86 Onderzoek voor Utrecht is veel beperkter 
en fragmentarischer van opzet.87 Alleen voor Amsterdam, Leiden en 
Den Haag is er specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
stedelijk patriciaat en hun buitenhuizen. Al deze onderzoeken zijn 
echter beperkt tot de vroegmoderne periode.88 
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2.6 Kennislacunes
Uit het historiografische overzicht blijkt dat het Nederlandse 
onderzoek naar buitenplaatsen en buitenplaatscultuur te kampen 
heeft met verschillende problemen:

- Onderzoeken richten zich vooral op verdieping 
en compleetheid op objectniveau van individuele 
buitenplaatsen naast elkaar. Hierdoor blijft de algemene 
theorievorming over de grotere lijnen en principes achter 
de Nederlandse buitenplaats cultuur beperkt. Het gevolg 
daarvan is dat vaak impliciet aangenomen wordt dat de 
principes die wel beschreven zijn, overal en evenveel van 
toepassing zijn. 

- De verdieping die wordt nagestreefd is vrijwel altijd sectoraal 
of thematisch (tuinkunst, sculptuur, interieur, bewoning, 
zichtlijnen, speelhuisjes, architecten, beplanting etc.) 
waardoor de culturele samenhang tussen al die aspecten 
onduidelijk blijft.

- Architectuurhistorisch onderzoek is vaak gekoppeld aan 
een agenda van cultuurpolitieke aard (motivatie voor 
hedendaagse ontwerpkeuzes, oproep voor behoud en 
herstel, vrijwaring van ongewenste ontwikkelingen). Dit 
beperkt niet alleen de vraagstelling, maar zorgt er ook voor 
dat kennis over buitenplaatscultuur vooral gebaseerd is op 
nog bestaande voorbeelden. Dit kan een vertekend, niet 
representatief beeld opleveren voor buitenplaatsen die niet 
meer bestaan. 

- Er is weinig interactie tussen het toegepast onderzoek 
naar individuele buitenplaatsen en het wetenschappelijk 
onderzoek naar buitenplaatscultuur vanuit eliteperspectief. 
Juist kruisbestuiving kan leiden tot nieuwe inzichten voor 
het wetenschappelijk onderzoek en nieuwe invalshoeken 
voor het toegepast onderzoek. 

- Het onderzoek binnen Nederland richt zich traditioneel 
vooral op de opkomst en (veronderstelde) bloeiperiode en 
nauwelijks op de fase van aftakeling en verdwijnen. Hierdoor 
ontstaat een vertekend beeld dat suggereert dat er grote 
cesuren zitten in de historische ontwikkeling, terwijl die zich 
mogelijk veel geleidelijker voltrokken. 

- Gebieden worden zelden met elkaar vergeleken. Hierdoor 
blijft de vraag onbeantwoord of de verschillende 
buitenplaatslandschappen elk een eigen gebiedsspecifieke 
buitenplaatscultuur kenden of dat er juist sprake was van 
meer nationale, of zelfs internationale, buitenplaatscultuur.

- Een standaardwerk dat de Nederlandse buitenplaatscultuur 
plaatst binnen een internationaal kader ontbreekt. 
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In het onderzoeksgebied is die kennislacune nog veel groter:
- Een goed onderbouwde reconstructie van het 

buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn ontbreekt 
waardoor het onbekend is hoeveel buitenplaatsen er precies 
waren en waar ze exact gelegen hebben. 

- Veel buitenplaatsen zijn nog nooit onderzocht, terwijl er van 
een enkele juist weer een complete monografie beschikbaar 
is. Hierdoor is er een enorme disbalans in de kennis tussen 
de verschillende buitenplaatsen.

- Het beeld dat in de literatuur naar voren komt wordt bepaald 
door het systematisch herhalen van een aantal beter 
gedocumenteerde, maar tegelijk a-typische voorbeelden 
(bijvoorbeeld Brittenrust of Rijnoord). Zij ontnemen het 
zicht op de werkelijke buitenplaatscultuur in het gebied.

- Er is nauwelijks sprake van interdisciplinair onderzoek 
die verschillende invalshoeken combineert waardoor de 
beschikbare informatie sterk sectoraal en gefragmenteerd 
is.

- Een aantal primaire bronnen zijn nog nauwelijks onderzocht 
waardoor nieuwe inzichten achterwege blijven. Denk 
bijvoorbeeld aan krantenarchieven uit de achttiende en 
negentiende eeuw, het archief van het Hoog Heemraadschap 
Rijnland en huisarchieven. 

Concluderend kan gesteld worden dat de algemene problemen 
binnen het nationale onderzoek zich in verhevigde vorm in dit gebied 
voordoen. Tegelijkertijd biedt dit kansen om vanuit de exploratie van 
de buitenplaatscultuur in dit specifieke gebied, vergelijkingsmateriaal 
aan te leveren voor een betere theorievorming op een hoger 
schaalniveau naar buitenplaatscultuur binnen Nederland. Alleen 
een interdisciplinaire benadering op zoek naar grotere verbanden 
en principes biedt die mogelijkheid. Dat is dan ook de leidraad voor 
de perspectiefbepaling en vraagstelling zoals die in het volgende 
hoofdstuk beschreven wordt. 
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3.1 Begripsbepaling
In deze studie staan de begrippen ‘buitenplaatslandschap’ en 
‘buitenplaatscultuur’ centraal. Beiden zeggen iets over ‘de 
buitenplaats’. Maar wat is dat en bestaat zoiets als ‘de buitenplaats’ 
wel? 

Buitenplaats
Binnen de wetenschappelijke literatuur worden verschillende 
definities voor het begrip ‘buitenplaats’ gehanteerd. Over het 
algemeen sporen de meeste definities terug naar de gedachte dat een 
buitenplaats wordt gekenmerkt door een ensemble van gebouwen 
en tuin- en parkaanleg dat primair als eenheid moet worden gezien. 
De verschillen in de meeste definities ontstaan vervolgens uit het 
perspectief van waaruit de studies zijn opgezet.89 Onderzoeken 
gericht op waardestelling, bescherming of herstel van nog bestaande 
buitenplaatsen, leggen meestal sterk de nadruk op kwantificeerbare 
aspecten zoals grootte (‘minimaal 1 hectare groot’) of leeftijd (‘voor 
1850’).90 Voor dit onderzoek dat buitenplaatsen primair ziet als 
uitingen van een onderliggende buitenplaatscultuur, zijn deze strikte 
afbakeningen vooral uitsluitend en daarmee weinig productief. 

Voor een bruikbare definitie wordt daarom aangesloten op definities 
die in meer sociaal historisch georiënteerde studies worden 
gehanteerd en opener van opzet zijn, zoals de definitie van Kuiper 
en Van der Laarse uit hun bundel Beelden van de buitenplaats. Een 
buitenplaats is volgens hen ‘een monumentaal gebouw (kasteel of 
landhuis), dat samen met bijgebouwen en tuin- en parkaanleg een 
eenheid vormt. De hoofdfunctie van een buitenplaats is wonen 
buiten de stad, op het platteland’.91

Toch is ook deze definitie voor dit gebied en dit onderzoek nog te 
beperkt. Uit het onderzoek zal blijken dat de cultuur van ‘wonen 
buiten de stad, op het platteland’ waar Kuiper en Van der Laarse naar 

3. Onderzoeksopzet
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verwijzen, meer verschijningsvormen had dan het bekende beeld van 
een groot buitenhuis in een parkachtige omgeving. Ook het bezitten 
van een boerderij met een ‘heere voorhuijs’ of een ‘heerehuijs’ naast 
de boerderij, zonder grote tuinaanleggen maar waar wel tijdelijk 
verbleven werd, vormt een uiting van dezelfde cultuur en kwam 
juist in dit gebied veel meer voor dan tot nu toe bekend is. In de 
literatuur worden deze hybride tussenvormen tussen boerderij en 
buitenplaats vaak alleen als voorstadium gezien voor een ‘echte’ 
buitenplaats terwijl ze in ieder geval in dit gebied niet alleen tot ver 
in de achttiende eeuw werden gebouwd, maar soms ook tot het eind 
van de negentiende eeuw als buitenverblijf dienst bleven doen.92 

Voor dit onderzoek wordt de definitie van buitenplaats daarom 
geabstraheerd tot ‘locaties langs de Oude Rijn die tijdens (delen 
van) de periode tussen 1600 tot 1900 als buitenverblijf voor de 
landed elite werden gebruikt. Het kan daarbij zowel om een tijdelijk 
verblijf gaan of als permanente bewoning’. Het is daarmee bewust 
een inclusieve definiëring, waar alle uitingen van de onderliggende 
buitenplaats cultuur en alle onderliggende motieven in te vangen 
zijn. Deze definitie is hiermee feitelijk een gecomprimeerde vorm 
van de definitie zoals die door Olde Meierink is beschreven in het 
vademecum Bouwkundige termen.93

Buitenplaatslandschap
De term buitenplaatslandschap werd door van der Wijck in 1982 
geïntroduceerd als aanduiding voor een landschap dat in zijn 
verschijningsvorm ruimtelijk bepaald werd door buitenplaatsen.94 
Problematisch aan zijn definitie is dat geen van de door hem genoemde 
buitenplaatslandschappen in zijn verschijningsvorm natuurlijk alleen 
maar door buitenplaatsen wordt bepaald. In alle gevallen gaat het 
bij Van der Wijck om agrarische landschappen met een opvallend 
hoge concentratie buitenplaatsen. Maar hoeveel buitenplaatsen 
heeft een landschap nodig om als buitenplaatslandschap gezien te 
mogen worden? Daarnaast is Van der Wijck’s buitenplaatslandschap 
vooral een ruimtelijk begrip dat niet verbonden wordt aan 
de sociaal-culturele, economische of politieke invloed die de 
buitenplaatsbewoners op het landschap uitoefenen.

Doordat binnen deze studie het buitenplaatslandschap als ruimtelijke 
vertaling van een onderliggende buitenplaatscultuur wordt gezien is 
de definitie voor buitenplaatslandschappen door Van der Wijck toch 
bruikbaar mits hij ook door tijdgenoten zo ervaren werd. Die vraag zal 
dan ook als eerste worden beantwoord bij de reconstructie van het 
(veronderstelde) buitenplaatslandschap in hoofdstuk 5. 
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Buitenplaatscultuur
Als buitenplaatsen gezien mogen worden als uiting van een 
onderliggende buitenplaatscultuur moet het ook mogelijk zijn die 
cultuur verder te definiëren. Een deel van dit onderzoek richt zich 
er dan ook op om dat aspect voor dit gebied in te kleuren door te 
kijken naar de motieven van eigenaren om zich hier te vestigen en 
het soort buitenplaatsen te realiseren die uit de reconstructie naar 
voren komen. Maar wat is buitenplaatscultuur nu precies?

Kuiper en Van der Laarse koppelen het begrip in hun bundel ‘Beelden 
van de buitenplaats’ primair aan het begrip ‘levensstijl’ van (in dit 
geval) de hogere kringen.95 Zij bewegen daarmee in navolging van 
Girouard weg van de traditionele fixatie in veel Nederlands onderzoek 
op de huizen en parkaanleg zelf, richting begrippen als ‘binding en 
identificatie’ van eigenaren met hun buitenplaats. Recenter door 
Kuiper en Ronnes gedefinieerd als ‘de contextualisering van een 
veelheid van facetten van het leven op de buitenplaats […]in hun 
onderlinge samenhang’.96 

Hoewel deze laatste definitie wel erg breed is, bevat hij een wezenlijk 
element dat als attenderend begrip een belangrijke leidraad vormt 
voor de perspectiefbepaling van dit onderzoek. Het gaat dan om de 
nadruk die zij leggen op ‘contextualisering van de buitenplaats’. De 
blik van Girouard dus, waarbij de verschijningsvorm en transformaties 
van de fysieke buitenplaats (architectuur, bouwhistorie, tuinaanleg, 
interieur) alleen goed begrepen kan worden als ze ook gezien 
en verklaard wordt vanuit de sociaal-culturele motieven van hun 
eigenaren en de condities die hun omgeving (de sociale context) 
aan eigenaren oplegt in de vorm van conventies. Op dat moment 
wordt het begrip buitenplaatscultuur een overkoepelend concept 
waarbinnen de fysieke buitenplaats geplaatst en verklaard kan 
worden. Buitenplaatscultuur wordt in deze studie dan ook als 
attenderende begrip gehanteerd en niet als nominalistische definitie. 

De verschijningsvorm van de buitenplaats is daarbij natuurlijk maar 
één van de ‘veelheid van facetten’ die Kuiper en Ronnes noemen. De 
andere factoren (variërend van het leefritme op de buitenplaats tot 
aan de buitenplaats gekoppelde rituelen en gebruiken) zijn eindeloos 
en vallen grotendeels buiten de scope van dit afstudeeronderzoek (zie 
afbakening paragraaf 3.6). De focus in dit onderzoek ligt op het zoeken 
naar verklaringen vanuit de overkoepelende buitenplaatscultuur 
voor zowel de ontwikkeling van het buitenplaatslandschap als geheel 
als die van de individuele buitenplaatsen.  
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Fig 15: Een intiem inkijkje in de 
buitenplaatscultuur van de landed 
elite in het Oude Rijngebied rond 
1750. Een uitnodiging in dichtvorm 
van de heer en mevrouw Vorster-
man, wonend op buitenplaats 
Agthoven, gericht aan het echtpaar 
Kip op de nabijgelegen buitenplaats 
Rijnleven. 

transcriptie:

Maarten Jan Louis Kip, later generaal

Aan den Heere oversten op Rijnleeven

Zool[ang?], die nog úit ’t oosten blaast,
En de waateren hoúd verglaast.
Die maakt, o! beste, van mijn búúren,
Dat ik nog daaglijks zit te túúren
Dan op het vuur, dan in een boek:
En stil blij[f]t zitten in den hoek. 
De oorzaak, zoo Gy die mogt vraagen,
Is niet alleen de koú, der daagen,
(want anders ga ik gaaren uit.)
Maar ik ben met de kop gebruit.
Dus scheelt het nú niet aan mijn oútheid!
Of Fijnheid! Neen! Maar aan verkoutheid.
Die nu zoo ’t schynt wat oovergaat.
Zo dra my die geheel verlaat:
Zal ik niet in myn plicht manqueeren,
Maar straks myn dienst ú presenteeren,
Om zonder aanzien van deez’ koú,
Ú te bezoeken met mijn vroú.
Die nú beneevens my laat vraagen, 
(Wij hoopen ’t zal Mevroú behaagen,)
Om van den avond ons ’t plaizier
Te willen doen en komen hier:
Terwijl wy op den gúnst verwagten
Van die wy groeten, en hoog achten
Zoo blyven wy: zoo vroú als man:
Uw troúwe vrienden.
           Vorsterman.

IJling[s] op Agthooven
Den 20:st van sprokkelmaand [februari] 
1755
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(Landed) elite
In dit onderzoek figureren bijna 800 buitenplaatseigenaren over een 
periode van drie eeuwen. Om inzicht te krijgen in de structuralistische 
verbanden binnen deze grote groep is een aanduiding dat het om 
‘elite’ gaat uiteraard onvoldoende. Allereerst ontstaat de vraag of het 
waar is dat buitenplaatseigenaren tot de elite behoren? Wat bepaald 
wie er tot de elite behoren en wie niet? Is er sprake van één elite of 
meerdere? Gaat het om internationale, nationale, regionale of een 
lokale elite? En voor dit onderzoek specifiek: in hoeverre werken 
deze vragen door in de buitenplaatscultuur en verschuiven ze in tijd?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat bepaald of iemand 
tot de elite behoord is de klassieke these van socioloog Max 
Weber (1864-1920) over sociale ongelijkheid uiterst bruikbaar.97 
Uitgangspunt voor Weber is dat sociale verschillen voortkomen uit de 
onderlinge strijd van mensen gericht op vooruitgang. Samenwerking 
en factievorming in belangengemeenschappen spelen daarbij een 
belangrijke en effectieve rol, gericht op het weren van concurrentie 
en het consolideren van de eigen positie. Iemands sociale positie 
ontstaat volgens Weber door de mate waarin hij zich kan beroepen 
op politieke macht, economische mogelijkheden en sociaal aanzien. 
Mensen die eenzelfde sociale positie innemen kunnen als sociale 
groep worden gezien. De elite kan volgens Weber dan ook worden 
ingedeeld worden naar groepen die hun positie ontlenen aan politieke 
macht en privileges (‘partijen’), financiële middelen, bezit en beroep 
(‘klasse’) en kennis, status/eer en levensstijl (‘stand of statusgroep’).98 

De these van Weber is conceptueel uitgewerkt door socioloog 
Pierre Bourdieu (1930-2002) waarbij vooral de interactie tussen de 
verschillende groepen van Weber (partij, klasse, stand) aandacht 
krijgt. Bourdieu beschrijft elke sociale groep als een ‘veld’ met eigen 
regels en logica. Personen proberen op één of meerdere van deze 
velden een positie in te nemen, te handhaven en uit te bouwen. Bezit 
en levensstijl zijn volgens Bourdieu één van de middelen om dat te 
bereiken. Juist door op meerdere velden tegelijk te opereren kan de 
sociale positie op lange termijn worden geconsolideerd omdat verlies 
aan positie op het ene veld, gecompenseerd kan worden door een 
ander veld. De buitenplaats is als bezitsobject en verblijfsplek dan 
ook één van de middelen van de elite om een positie te verwerven of 
te consolideren op de velden van Bourdieu.99 

Vanuit het theoretisch kader van Weber en Bourdieu kan toegewerkt 
worden naar sociale stratificatiemodellen die een genuanceerde 
maatwerkdefinitie opleveren en recht doet aan de verschillen en 
verschuivingen binnen de eigenaars- en bewonersgroepen in dit 
gebied. In hoofdstuk 6 wordt dit verder uitgewerkt en gemotiveerd. 
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De koppeling tussen elite en een op het platteland georiënteerde 
wooncultuur wordt vaak benadrukt door het begrip landed elite te 
hanteren. Dit begrip kan verwarring opleveren als niet duidelijk is aan 
welke criteria je moet voldoen om daartoe gerekend te worden. Is het 
bezitten van grond het criterium en zo ja ben je dan als rijke boer die 
een oude buitenplaats opkoopt en daar permanent gaat wonen ook 
automatisch landed elite? Of gaat het juist om een duidelijke binding 
met de stad en het hebben van een duale wooncultuur, deels op het 
land en deels in de stad? Maar val je dan als permanente bewoner 
van een buitenplaats weer af? Daarom wordt het begrip landed elite 
aan het begin van hoofdstuk 6 (eigenaren) verder gedefinieerd als 
onderdeel van de sociale stratificatie van de eigenaren. 

3.2 Probleemstelling en perspectiefbepaling
De ambitie van dit onderzoek is om te komen tot een reconstructie 
van de omvang, samenstelling en de achterliggende motieven 
en condities die bepalend waren voor de werdegang van de 
buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden voor 
de periode van ongeveer 1600 tot 1900. De periode van opkomst, 
sociale en fysieke transformatie en uiteindelijk het verdwijnen ervan.

In het recente verleden leidde deze vraagstelling zowel vanuit de 
architectuurhistorie als de sociaalhistorie al snel tot een verdiepend 
onderzoek naar elke buitenplaats, met als resultaat een catalogus die 
een zo compleet mogelijk overzicht geeft van de bewonersgeschiedenis 
en/of de architectuurhistorie per buitenplaats. Het doel van deze 
studie is echter niet om elke buitenplaats uitputtend te analyseren, 
maar om inzicht te krijgen in de structuralistische verbanden op 

Fig. 16-17: Deconstructie van het elitebegrip: sociologen Max Weber (1864-1920) en 
Pierre Bourdieu (1930-2002).

16 17



47

systeem- en gebiedsniveau. Om daar achter te komen is een ander 
eigen perspectiefpunt noodzakelijk namelijk: 

- niet de buitenplaats maar de buitenplaatscultuur is het 
vertrekpunt;

- niet het detail maar de grote structuralistische verbanden 
is het doel.

Buitenplaatscultuur als vertrekpunt
Binnen de grotere ontwikkeling van de hiervoor besproken cultural 
turn is architectuurhistoricus Mark Girouard één van de eerste 
onderzoekers die in zijn onderzoek naar de historie van het Britse 
buitenhuis in de jaren zeventig de fysieke verschijningsvorm van 
de buitenplaats presenteert als afgeleide van een onderliggende 
(buitenplaats)cultuur. Het boek Life in the English countryhouse wordt 
daarom nog regelmatig geciteerd als de studie die het perspectief op 
het buitenhuis wezenlijk heeft veranderd en er voor heeft gezorgd dat 
architectuurhistorici zich ontworstelden aan hun fixatie op ‘author 
genius and stilistic survey’.100

Het perspectief van Girouard vormt ook voor dit onderzoek 
het vertrekpunt. Daarom wordt ook bewust het begrip 
‘buitenplaatscultuur’ als verbindend en attenderend begrip gebruikt. 
Die koppeling impliceert dat buitenplaatsen als uitdrukking van een 
cultuur gezien kunnen worden. Juist daarin sluit het goed aan op het 
synthetiserend perspectief zoals in de historiografie is beschreven.101 

Door de buitenplaatsen primair te zien als uiting van een 
buitenplaatscultuur verschuift de focus weg van de traditionele 
deterministische fixatie op stijl en vorm richting een interdisciplinaire 
benadering, waarbij er vooral gezocht wordt naar de achterliggende 
motieven van eigenaren en bewoners. Zij worden daarmee als 
landschapsvormende factor van even groot belang als klassiek 
geografische factoren zoals bodem, waterhuishouding en het 
verkavelingspatroon.

3.3 Theoretisch model

Structuralistische benadering 
Om een bijdrage te kunnen leveren aan een meer gedifferentieerde 
geschiedschrijving van de ontwikkeling van buitenplaatscultuur 
binnen Nederland steekt dit onderzoek in op een hoog schaalniveau 
(regionaal), een langere tijdshorizon (drie eeuwen) en vooral op het 
destilleren van overkoepelende, structuralistische en gebiedseigen 
principes. De individuele buitenplaats is daarmee feitelijk vooral 
onderzoeksmateriaal, maar niet het doel zelf. Niet het detail maar 
het grotere verband staat centraal.
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Motieven en condities
Zowel de buitenplaatscultuur als het buitenplaatslandschap is het 
gevolg van het op elkaar inwerken van twee factoren. De invloed 
van het menselijk handelen op het landschap, zowel als individu of 
als collectief, is daarbij de eerste factor van belang. Hier spelen de 
sociale stratificatie van Weber en de spelregels op de ‘velden’ van 
Bourdieu een centrale rol. Het is de kant van het ‘willen’, waaruit op 
een hoger structuralistisch niveau motieven zijn te destilleren die aan 
het buitenplaatslandschap en de buitenplaatscultuur ten grondslag 
liggen.

Tegenover het ‘willen’ staat ook het ‘kunnen’. De condities die het 
fysieke, politieke, economische en culturele landschap bieden. Hier 
gaat het om het complexe geheel van de verschillende tijdschalen 
die historicus Fernand Braudel (1902-1985) introduceerde. Van semi-
permanente factoren zoals bodem en waterhuishouding. Via cyclische 
patronen zoals de invloed van het seizoensgebonden karakter van de 
buitenplaatscultuur. Tot invloedrijke kortere termijnontwikkelingen, 
zoals het gevolg van de nobilitatie-golf onder koning Willem I op de 
buitenplaatscultuur.

Theoretisch model
De structuralistische aanpak die ten grondslag ligt aan dit onderzoek 
en de manier hoe de twee polen ‘motieven’ en ‘condities’ op elkaar 
inwerken zijn gevat in het hiernaast afgebeelde theoretisch model. 
Allereerst geeft het model inzicht in de manier van ordenen van de 
relevante onderzoeksthema’s in categorieën. Welke thema’s geven 
inzicht in motieven? En welke in condities? Wat speelde meer en wat 
speelde minder in dit gebied? De buitenzijde van het model is dan 
ook het empirische deel, op basis van het bronnenmateriaal zoals dat 
in de hoofdstukken 5 en 6 wordt gepresenteerd. 

De structuralistische synthese van de analyses van beide zijden van 
het model staat niet alleen in het model, maar ook in dit onderzoek 
centraal. Welke motieven en condities speelden juist in dit gebied 
nu een rol? Hoe constant of juist veranderlijk waren ze en hoe 
werkten ze op elkaar in? Vanuit die analyse kan een aanzet worden 
gegeven tot een eerste verklarend model voor de ontwikkeling van 
de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude 
Rijn. Dit wordt gepresenteerd in de hoofdstukken 7, 8 en 9. 
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Fig. 18: Theoretisch model: buitenplaatscultuur en buitenplaatslandschap als resultaat van op 
elkaar inwerkende motieven en condities.

lokatiekeus en spreidingspatroon

leefstijl en omvang

soort bewoning en binding

gebiedskeus 

gebruik en inrichting

Individuele 
eigenaren en 

bewoners

Statusgroepen 
binnen de landed 

elite

Collectieve, 
groepsgebonden 
en persoonlijke 

motieven 

adel

stedelijk 
patriciaat

lokale 
notabelen

etc.

status motief

machts motief

financieel motief

esthetisch motief

praktisch motief

netwerk motief

etc.

buitenplaatscultuur 
en 

buitenplaatslandschap

Conditionerende factoren

geografische afstand

bereikbaarheid

bestaand grondbezit en machtsposities

bodem en waterhuishouding

verkaveling

economische en politieke situatie

etc.

buitenplaatscultuur 
en 

buitenplaatslandschap

MOTIEVEN (‘willen’) CONDITIES (’kunnen’)

Max Weber
Fernand Braudel 

Claude Lévi Strauss 
Pierre Bourdieu
Mark Girouard

Oliver Creighton

Structuralistische synthese

theorievorming



50

3.4 Onderzoeksvragen
Het onderzoek richt zich op het in beeld brengen van de historische 
ontwikkeling van het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn 
en de vraag welke factoren (motieven en condities) de opkomst, 
transformatiemomenten en neergang ervan kunnen verklaren.

Het uitgangspunt daarbij is dat het buitenplaatslandschap gezien 
moet worden als een fysieke uiting van een onderliggende regionale 
of nationale buitenplaatscultuur en dat die cultuur bewuste en 
onbewuste mechanismes bevat die de verschijningsvorm van het 
fysieke buitenplaatslandschap bepalen (structuralisme). Vanuit dat 
uitgangspunt is de centrale onderzoeksvraag voor deze studie als 
volgt geformuleerd.

Welke gebiedseigen motieven en condities zijn bepalend 
geweest voor de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het 
buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn, tussen Leiden en Utrecht, 
in de periode tussen 1600 en 1900? 

Om zicht te krijgen op die motieven en condities zijn drie deelvragen 
benoemd:
1. Hoe kunnen we de buitenplaatscultuur in dit gebied typeren? 

Wie waren de eigenaren en bewoners? Hoe kunnen we hen als 
groep(en) typeren? Wat waren hun motieven om zich hier te 
vestigen? Welke binding hadden zij met hun buitenplaatsen? 
Welke leefstijl werd nagestreefd? Kun je op basis daarvan 
spreken van één buitenplaatscultuur? Of meerdere?

2. Hoe heeft deze buitenplaatscultuur zich vertaald in het 
buitenplaatslandschap tussen Leiden en Utrecht? 

Op welke plekken ontstonden buitenplaatsen? Hoe is dat 
spreidingspatroon te verklaren? Welke condities speelden 
daarbij (naast de motieven van de eigenaren) een regulerende 
rol? Hoe zijn die terug te zien in ruimtelijke opzet van 
buitenplaatsen? Hoe kunnen we de buitenplaatsen typeren?

3. Hoe hebben beide aspecten zich kunnen ontwikkelen tussen 
1600 en 1900?

Hoe ontwikkelde het buitenplaatslandschap zich in de loop der 
tijd? Welke verschuivingen zijn zichtbaar in de motieven en 
condities per periode? Welke motieven gingen meer of minder 
een rol spelen? Hoe valt dat te verklaren? 
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3.5 Aanpak 
Het onderzoek is uitgevoerd in een aantal stappen die schematisch 
zijn verwoord in onderstaand stappenplan. Elke stap heeft daarbij 
een eigen methodische aanpak gehad en eigen accenten qua 
brongebruik. De grote lijn daarbinnen is dat er toegewerkt wordt 
vanuit primair en secundair bronmateriaal per buitenplaats, naar 
analyses en conclusies op gebiedsniveau. 

Verzamelen en completeren van informatie per buitenplaats op thema’s:
- eigenaarschap (naam, geb. / sterf datum, partner, beroep, religie, geografische herkomst, sociol. stratificatie)
- verschijningsvorm (ligging, omvang, gebruiksvorm, typologie architectuur en tuin- en parkaanleg, interieur)
- ontwikkelingsfases (voorlopers, transformatie momenten, afbraak)

II inventarisatie

III compilatie 

IV aggregatie 

Thematische aggregatie van de informatie naar gebiedsniveau (empirisch):
- beschrijving buitenplaatslandschap
- beschrijving eigenaarsgroep
- beschrijving buitenplaatcultuur 

V contextualisering

Analyse van de historische en ruimtelijke context:
- politiek economische context (machtspatronen, grondgebruik, welstandsontwikkeling etc.)
- culturele context (elitevorming, ontstaan en ontwikkeling buitenplaatscultuur etc.)
- landschapshistorische context (bodem, ontwikkeling en transformatie cultuurlandschap etc.)

VI synthese
Bepalen van de onderliggende structuralistische verbanden binnen de buitenplaatscultuur en het buiten-
plaatslandschap (motieven en condities).

vergelijking
Vergelijking met andere buitenplaatslandschappen om daarmee generieke of juist gebiedsspecifieke 
structuralistische motieven en condities te bepalen die overeenkomsten of verschillen in de ontwikkelings-
gang tussen gebieden kunnen verklaren.

theoretisering
Opbouw van wetenschappelijk theoretisch verklaringsmodel als basis voor vergelijkend onderzoek op de 
schaal van buitenplaatslandschappen.
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De empirische basis voor de analyse ligt in het verzamelen, analyseren 
en bundelen van thematische informatie per buitenplaats. Deze stap 
leidt tot een overzichtskaart waar de buitenplaatsen geografisch 
gelokaliseerd zijn en een bijbehorende digitale database met daarin 
alle beschikbare informatie op het gebied van de eigenaren en de 
buitenplaats zelf en een bronnenoverzicht. Deze database heeft 
tijdens het gehele onderzoek als empirische basis gefunctioneerd 
voor de verschillende analyses die zijn gedaan. De technische opzet 
is zo dat hij zowel chronologisch als thematisch is te doorzoeken, 
waardoor hij per stap aangepast kan worden aan de vraagstellingen 
die op dat moment van belang zijn. De in dit rapport opgenomen 
diagrammen en tabellen zijn dan ook direct of indirect gebaseerd op 
deze database. 

Gedurende de totale onderzoeksperiode zijn regelmatig nieuwe 
gegevens aan de database toegevoegd of gegevens gecorrigeerd. 
Gegevens die na 1 maart 2015 beschikbaar kwamen zijn wel verwerkt 
in de database, maar niet meer verwerkt in de analyses zoals in dit 
rapport worden gepresenteerd.102 De database is in gecomprimeerde 
vorm in bijlage 1 opgenomen. 

Amsterdam

Katwijk Leiden

Alphen aan de Rijn

Bodegraven

Woerden Harmelen

Utrecht

Wijk bij Duurstede

Rotterdam

Fig. 20: Geografische afbakening onderzoek: Oude Rijngebied  
tussen Leiden en Utrecht.
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3.6 Afbakening

Geografische afbakening: Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden
Dit onderzoek richt zich op het landschap langs de Oude Rijn tussen 
Leiden en Utrecht. Het gaat daarbij om een deel van het Kromme 
Rijn – Leidse Rijn – Oude Rijn – Nieuwe Rijn complex, de rivierloop die 
ter hoogte van Wijk bij Duurstede aftakt van de Rijn en via een aantal 
deeltrajecten uiteindelijk bij Katwijk in zee uitkomt. Tussen Harmelen 
en Utrecht is deze Oude Rijnloop in verschillende fasen gekanaliseerd 
en heet officieel Leids(ch)e Rijn. Voor de leesbaarheid wordt in 
deze studie echter het volledige traject aangeduid als ‘Oude Rijn’. 
Hiermee wordt dus niet de noordelijker gelegen verzande Romeinse 
of Middeleeuwse tak van de Oude Rijn tussen Harmelen en Utrecht 
bedoeld, tenzij dat in de tekst expliciet benoemd wordt. 

Hoewel ook westelijk van Leiden (Nieuwe Rijn) en oostelijk van 
Utrecht (Kromme Rijn) buitenplaatsen direct langs de rivier 
voorkwamen, was de rivier daar niet de ruimtelijke drager voor 
een buitenplaatslandschap. Ten oosten van Utrecht heeft de 
buitenplaatscultuur zich van oudsher veel meer ontwikkeld langs 
de noordelijker gelegen Langbroekerwetering en de Utrechtse 
Heuvelrug (zie ook fig. 117).103 Ten westen van Leiden ligt eveneens 
een aanzienlijk buitenplaatslandschap (zie ook fig. 5). Deze zone is 
echter onderdeel van het buitenplaatslandschap tussen Den Haag en 
Haarlem dat is georiënteerd op de noord-zuid lopende strandwallen 
parallel aan de kust en niet op de oost-west lopende Oude Rijn.104 

Temporele afbakening: opkomst, expansie, transformatie en krimp 
tussen 1600 en 1900
Vanuit eerder onderzoek is bekend dat de opkomst van de 
buitenplaatscultuur binnen West-Nederland zijn wortels heeft in 
de vroege zeventiende eeuw.105 Ook voor het Oude Rijn gebied lijkt 
dit het geval te zijn. Na een forse expansie in de zeventiende en 
achttiende eeuw, zet de krimp zich rond 1800 in. Rond 1900 is het 
merendeel van de buitenplaatsen gesloopt of getransformeerd in 
een boerderij.  

Om de totale ontwikkelingsgang van het buitenplaatslandschap in 
beeld te kunnen brengen is daarom een royale tijdshorizon gekozen 
die deze totale periode omspant. Er is bewust niet gekozen voor een 
exactere datering door bijvoorbeeld te beginnen in 1573 toen veel 
kastelen werden verwoest in de strijd tegen rondtrekkende Spaanse 
troepen en vrij snel daarna werden herbouwd als buitenverblijf. 
Dergelijke semi-exacte dateringen suggereren veel hardere cesuren 
in de ontwikkeling dan zich in werkelijkheid voordeden. 
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Thematische afbakening: het landschap van de eigenaren
Dit onderzoek richt zich op de rol die de buitenplaatsen speelden als 
uitdrukkingsvorm van de leefcultuur van de eigenaren. Het hebben 
van een buitenplaats is uiteraard maar een deel van die cultuur. 
Veel eigenaren hadden naast een buitenplaats langs de Oude Rijn 
ook een stadshuis in Leiden, Amsterdam of Utrecht en soms ook 
nog een buitenplaats in een andere streek. Om de betekenis van de 
buitenplaats langs de Oude Rijn voor haar eigenaar en bewoner te 
kunnen bepalen is die context van belang. Toch richt het onderzoek 
zich niet op een reconstructie van de totale materiële cultuur van 
de eigenaren, maar specifiek op een klein onderdeel daarvan; 
de buitenplaats langs de Oude Rijn. Om diezelfde reden gaat het 
onderzoek ook niet in op andere uitingen van de cultural production 
van de groep eigenaren, zoals meubels, portretten, kleding, ego-
documenten, rituelen en gebruiken.106 

Daarnaast wordt het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn 
allereerst bezien als het landschap van de eigenaren zelf. Net als 
Smeets wordt er daarbij van uitgegaan dat het buitenplaatslandschap, 
voor verschillende groepen, verschillende betekenissen kan 
hebben.107 De betekenis van de buitenplaatsen voor de bewoners 
van de dorpen langs de Oude Rijn, de boeren die het land van de 
buitenplaatsen pachtten, de kamermeisjes en tuinmannen, blijft hier 
echter buiten beschouwing. Ook de invloed van de buitenplaatsen op 
de stadsontwikkeling van bijvoorbeeld Utrecht of Alphen blijft buiten 
beschouwing. Tot slot wordt ook niet gezocht naar valorisatie van het 
onderzoek als inspiratiebron voor huidige ruimtelijke ontwikkelingen 
of discussies rondom gebiedsidentiteit en erfgoed strategieën. 

Afbakening van het gebruikte bronmateriaal
Dit onderzoek vormt de eerste aanzet tot een systematische analyse 
van het buitenplaatslandschap en de buitenplaatscultuur in dit 
gebied. Daarom is ervoor gekozen om deze verkenning primair te 
baseren op het aggregeren van informatie uit primaire bronnen 
en literatuur over alle individuele buitenplaatsen. Op die manier 
ontstaat niet alleen overzicht in het beschikbare bronnenmateriaal, 
maar ontstaat ook inzicht waar gaten vallen en waar kansen tot 
verdieping liggen. 

Een complete analyse van alle aanwezige huis- of familiearchieven is 
bij dit onderzoek achterwege gelaten. Allereerst vraagt dit dusdanig 
veel tijd dat het niet past binnen het kader en de tijdshorizon van 
een afstudeerproject. Daarnaast blijkt de hoeveelheid informatie die 
al bekend is dusdanig complex en rijk te zijn dat er voor deze eerste 
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verkenning van het onderwerp meer dan voldoende bronmateriaal 
voorhanden was. De huisarchieven zijn dan ook alleen geraadpleegd 
om informatie die op gebiedsniveau relevant is compleet te krijgen.  

Wel zijn heel gericht een aantal primaire bronnen geanalyseerd die 
nog niet eerder systematisch zijn onderzocht voor dit gebied op het 
thema buitenplaats. Het gaat daarbij allereerst om een systematische 
analyse van het verpondingskohier op onroerende goederen uit 1732 
en de kadastrale minuutplannen en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels 
(OAT) uit 1832. Daarnaast zijn in het digitale krantenarchief van het 
Nationaal Archief alle advertenties verzameld die betrekking hebben 
op de onderzochte buitenplaatsen voor de periode tussen grofweg 
1750 en 1900. Deze advertenties bieden een schat aan informatie 
over de verschijningsvorm van de buitenplaatsen qua omvang, opzet, 
interieur en tuinaanleg, maar worden nog maar weinig gebruikt.

Voor het onderzoek is daarnaast veel gebruik gemaakt van 
kaartmateriaal. Daarbij is het accent gelegd op kaarten die op een 
eenduidige manier en op een specifiek moment in tijd, informatie 
kunnen geven voor een groot gebied. Het gaat om de Kadastrale 
minuutplans uit 1832, de Topografische Militaire Kaarten rond 1840  
maar ook oudere kaarten zoals de kaart van heel Rijnland van Dou 
en Broeckhuijzen uit 1670 of die van Utrecht van De Roy uit 1696. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van kaartmateriaal uit het archief van 
Hoog Heemraadschap Rijnland dat op zeer gedetailleerd niveau 
stukjes informatie geeft over één of meerdere buitenplaatsen. Net 
als bij het overige primaire bronmateriaal is ook hier in het kader van 

Fig. 21: Verkoopadvertenties als goed toegankelijke, maar nog weinig gebruikte bron voor het 
analyseren van vestigingsmotieven. Hier een verkoopadvertentie voor buitenplaast Ringburg         
(gelegen tussen Zwammerdam en Bodegraven) uit 1830,  waarin bijvoorbeeld opvalt dat ‘rente-
gevendheid’ blijkbaar voor potentiële kopers een relevante factor was bij de aankoop van een 
buitenplaats en daarom in advertentie teksten extra wordt benadrukt.
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dit afstudeeronderzoek niet gestreefd naar een volledige analyse van 
het fysieke kaartenarchief. Wel is gericht gezocht naar kaartmateriaal 
die bepaalde gebiedseigen motieven of condities inzichtelijk kunnen 
maken of gaten in de reconstructie kunnen opvullen.

Het inzicht in de fysieke en sociaal-culturele context van het Oude 
Rijngebied rond 1600 waaruit de buitenplaatscultuur kon ontstaan, is 
tot slot gebaseerd op literatuuranalyse. Die uitgangsituatie staat dan 
ook centraal in het volgende hoofdstuk en het tweede deel van dit 
onderzoek: de reconstructie. 

Fig. 22: Het archief van het Hoog Heemraadschap Rjinland is een schatkamer vol materiaal dat op 
detailniveau inzicht geeft in de inrichting van de verschillende buitenplaatsen langs de Oude Rijn. 
Hier bijvoorbeeld een tekening uit 1786 van een te bouwen tuinkoepel bij buitenplaats Meerburg 
te Zoeterwoude als bijlage bij het verzoekschrift van Johan Mareus Tuning betreffende de bouw 
van een muur met  de getekende stenen koepel, uitspringend over de Hoge Rijndijk. 
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4.1 Geomorfologische en bodemkundige uitgangssituatie
De Oude Rijn is ontstaan als onderdeel van het volledig natuurlijke 
Neder-Rijnsysteem.108 De beginfase van de (latere) Oude Rijn is 
daarbinnen gedateerd omstreeks 4400 v. Chr.109 Rond 2500 v. Chr. 
bestaat het riviersysteem uit vijf riviertakken: de (latere) Oude Rijn, 
Vecht, IJssel, Lek en Hollandse IJssel. Van deze takken mondt alleen 
de Oude Rijn rechtstreeks in zee uit. Hij splitst zich ter plekke van 
Wijk bij Duurstede af (‘Kromme Rijn’) en vertakt ter hoogte van 
Utrecht opnieuw in de Vecht (richting noorden) en de Oude Rijn 
(richting westen). Ter hoogte van Leiden en Oegstgeest breekt de 
westelijke aftakking (Oude Rijn) door de oude en jonge strandwallen 
heen om bij Katwijk in zee te stromen. Vooral in het gebied tussen 
Wijk bij Duurstede en Harmelen verplaatst de rivierloop zich 
vele malen, waarbij de hoofdstroom steeds noordelijker komt te 
liggen.110  Het gevolg is dat er een uitgestrekte zone van zanderige 
stroomruggronden ontstaat. De huidige ligging van de riviergeul 
ontstaat in de periode tussen 3000 voor tot 800 na Chr., op het 
moment dat de rivier al grotendeels is verzand en de afvoer naar zee 
steeds moeilijker wordt.111 

Bij hoog water zet de rivier zand en klei af. Hoe verder weg van 
de rivier hoe fijner het materiaal is dat kan bezinken, waardoor er 
vanzelf graduele overgangen ontstaan tussen grofzandige gronden 
dicht bij de rivier en fijnere kleigronden verder weg. Op die manier 
ontstaan de oeverwallen direct langs de rivier. Deze liggen hoger, zijn 
van nature beter ontwaterd en daardoor geschikt voor landbouw. 
De lager gelegen komgronden zijn natter en ontwateren bovendien 
slecht. Hierdoor ontstaan er op het kleidek al voor de Romeinse tijd 
grote veenpakketten die via natuurlijke veenstromen zoals de (latere) 
Zijl. Does, Aar en Mije richting de Rijn afwateren.112 

4. Landschapshistorische en sociaal-
economische context
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Fig 23: De ontwikkeling van het 
natuurlijke landschap, in kaart 
gebracht door Berendsen (2001). 
De zwarte lijnen geven breuklijnen 
in de ondergrond aan, die gebie-
den begrenzen die in de loop van 
de tijd zijn gestegen of gedaald 
ten opzichte van gebieden aan 
de andere kant van de breuk. De 
wit- en grijstinten geven verschil-
lende fases in de rivierloop en de 
aangrenzende oeverwallen aan. De 
meest noordelijke daarvan vormt 
de laatste actieve fase van de Rijn 
langs Utrecht, voor de afdamming 
bij Wijk bij Duurstede in 1122.

Fig. 24: Vereenvoudigde bodemkaart van het stroomgebied van de Oude Rijn met oeverwallen, 
kleiboorden, veengebieden en de ligging van de gereconstrueerde buitenplaatsen.
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Het landschap rond de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht wordt 
geomorfologisch en bodemkundig vrijwel geheel bepaald door 
dit patroon van zavelachtige oeverwallen, kleiige komgronden of 
‘kleiboorden’ en grote uitgestrekte veenvlaktes die allen tijdens het 
Holoceen (12.000 b.p. tot heden) zijn ontstaan.113 Alleen westelijk 
van Alphen vermengen oudere fluviatiele rivierkleiafzettingen 
zich met jongere maritieme kleiafzettingen die konden ontstaan 
tijdens periodes waarin de invloed van de getijden vanuit zee 
op het riviersysteem groter is. Tussen Leiden en Koudekerk ligt 
noordelijk van de Oude Rijn aan de oppervlakte een vrij dik dek van 
dergelijke maritieme kleiafzettingen die tijdens de middeleeuwse 
ontwikkelingsfase van het cultuurlandschap bepalend zal worden 
voor de situering van kastelen. 

De westgrens van het onderzoeksgebied valt samen met de overgang 
van de rivier- en zeekleigronden met de strandwallen van de Oude 
Duinen, die ook tijdens het Holoceen zijn ontstaan.114 De stad Leiden 
ligt, net als Den Haag, Voorschoten, Oegstgeest en Haarlem, op de 
oostrand van zo´n parallel aan de kust liggend strandwallencomplex. 

Woerden

Harmelen
Utrecht

0 2km
N
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Fig 25: Het landschap direct westelijk van Utrecht in de Romeinse tijd. In zwart de door ar-
cheologisch onderzoek gereconstrueerde Romeinse Rijnloop. In lichtgrijs de loop tijdens de 
Middeleeuwen waaraan de nodige kastelen zijn gekoppeld (zie ook fig. 41). De pas veel later 
gekanaliseerde Leidsche Rijn (in dit onderzoek ook Oude Rijn genoemd) doorsnijdt verschil-
lende keren de Romeinse loop. 

Fig 26: Het cultuurlandschap tussen Leiden en Alphen rond 1870 met duidelijk zichtbaar 
de verkavelingstructuur zoals die in hoofdlijnen al tussen de elfde en dertiende eeuw is 
gerealiseerd.

Romeinse loop

Middeleeuwse loop
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4.2 Het ontstaan van het cultuurlandschap 
Langs de Oude Rijn zijn sporen van bewoning uit de Brons- en IJzertijd 
gevonden in de nabijheid van de strandwallen van Leiden en rond 
Utrecht.115 De eerste fase van een meer structurele ontginning vindt 
plaats tijdens de Romeinse tijd. De Oude Rijn vormt gedurende 
een deel van die periode de noordgrens van het Romeinse rijk 
(De Limes) en langs deze grenslinie wordt een reeks fortificaties 
gebouwd die met een weg zijn verbonden.116 Utrecht, de Meern, 
Woerden, Zwammerdam, Alphen en Leiden zijn plaatsen waarvan de 
ontstaansgeschiedenis rechtstreeks samenhangt met de Romeinse 
fortificaties en de Limesweg. Na de Romeinse tijd loopt de bewoning 
van het Rijnland fors terug. Aan het eind van de zesde eeuw ontstaan 
er hier en daar opnieuw kleine nederzettingen op de bredere 
oeverwalcomplexen van de Oude Rijn.117 

Het huidige cultuurlandschap langs de Oude Rijn is vrijwel geheel 
het gevolg van de grootschalige ontginningen die vanaf de het jaar 
1000 plaatsvinden vanaf de oeverwallen langs de Oude Rijn, het 
noordelijk en zuidelijk gelegen veengebied in. Rond 1100 is een 
groot gedeelte van de uitgestrekte veenvlaktes aan weerszijden 
van de rivier in cultuur gebracht, maar treedt er ook stagnatie op 
in de verdere ontginning.118 De belangrijkste reden hiervoor is de 
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verzanding van de monding van de Rijn bij Katwijk in combinatie 
met de eerste inklinking van het ontgonnen veenpakket, waardoor 
er in toenemende sprake is van wateroverlast. Door het afdammen 
van de Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 en het graven van nieuwe 
afwateringskanalen wordt dit tijdelijk opgelost en ontstaat er in de 
twaalfde eeuw een tweede ontginningsgolf, bijvoorbeeld van de 
moerasvlakte rond de Kromme Rijn oostelijk van Utrecht. Tussen 
1250 en 1300 zijn de ontginningen vrijwel afgerond en ontstaan er 
ook geen nieuwe nederzettingen meer.119 

In de eeuwen die volgen is de continue strijd tegen wateroverlast 
bepalend voor grootschalige aanpassingen van het cultuurlandschap. 
De wateroverlast waar zowel het Rijnland als het gebied rond Utrecht 
mee te kampen heeft ontstaat door een aantal factoren. Allereerst 
treedt al snel na de ontginning van de veengebieden bodemdaling 
op, waardoor afvoer van water naar de rivier steeds moeilijker wordt. 
Tegelijkertijd wordt het regime van de rivieren zelf vanaf 1100 steeds 
onregelmatiger, waardoor extra bedijkingen noodzakelijk worden om 
overstromingen te voorkomen.120 Tot slot verzandt de Rijnmond bij 
Katwijk steeds verder, aangejaagd door stormvloeden zoals die van 
1163 en 1170.121 De wateroverlast kan alleen bestreden worden 

Fig. 27: Strategische ingrepen in het waternetwerk van Rijnland na 1253 om wateroverlast in 
Rijnland en het Sticht te voorkomen, zoals het graven van de Heimanswetering en afwateringska-
nalen de Does en Zijl, de bedijking van de IJ-oevers en het Leidse meer en de aanleg van dammen 
en sluizen zoals bij Zwammerdam. 
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Fig. 28: Strategische ingrepen in het waternetwerk van het Sticht tussen 1150 en 1250 om de 
steeds slechtere afwatering via de Oude Rijn te verbeteren. 

door samenwerking op regionaal schaalniveau. Vanaf dat moment 
ontstaan daardoor de eerste waterschappen, zoals die van Rijnland 
en Lekdijk Bovendams. Pas in 1226 wordt een structurele oplossing 
gevonden voor de wateroverlast vanuit het Sticht het Rijnland in. 
Utrecht krijgt daarbij het recht om overtollig water via de rivier en door 
sluizen in de Wendeldijk (zuidelijk van het Leidse Meer) af te voeren. 
Ook oostelijker wordt door de aanleg van dammen en het graven 
van nieuwe weteringen getracht om water van buiten het gebied 
te keren en alternatieve afwateringmogelijkheden en vaarroutes te 
creëren. Deels worden daarbij oude Rijngeulen hergebruikt, zoals de 
Bijleveld, de Alendorper Wetering en de Vleutense Wetering, allen 
westelijk van de stad Utrecht.122 Ook de kanalisatie van een deel van 
de huidige Leidsche Rijn tussen Harmelen en de buitenplaats oog in 
Al bij Utrecht stamt uit deze tijd.123 

De ruimtelijke hoofdstructuur van het cultuurlandschap is vanaf 
dat moment tot diep in de negentiende eeuw nauwelijks meer 
gewijzigd, met uitzondering van de gebieden waar door turfwinning 
landafslag plaats vond en polders werden drooggemalen.124 Toch 
is deze stabiliteit bedrieglijk omdat de fysieke continuïteit van het 
landschap maar één kant van de medaille is. De andere kant is de 
verschuiving in het krachtenveld tussen stad en platteland als gevolg 
van de urbanisatie van de steden en de opkomst van een welvarende 
handelselite aan het eind van de late Middeleeuwen; het onderwerp 
van de volgende paragraaf. 
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4.3 Het substraat voor de opkomst van de buitenplaatscultuur 
langs de Oude Rijn

Er is veel onderzoek gedaan naar de factoren die het Wirtschaftswunder 
van de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de 
‘Gouden Eeuw’ bepaalden.125 De explosieve economische groei, de 
nieuwe staatsvorm, de influx van kennis en geld uit de zuidelijke 
Nederlanden, een groeiend zelfbewustzijn van een opkomend 
stedelijk patriciaat. Het zijn allemaal factoren die het substraat 
vormen waarbinnen de West- Nederlandse buitenplaatscultuur van 
de zeventiende eeuw kan ontstaan.126 Voor de buitenplaatscultuur 
langs de Oude Rijn is die economische en culturele bloeiperiode en 
de stedelijke groei die daarmee gepaard ging een onmisbare context 
om het ontstaan ervan te kunnen verklaren. 

Urbanisatie en stedelijke dominantie 
De buitenplaats als cultureel fenomeen kan alleen bestaan bij gratie 
van de aanwezigheid van zijn tegenhanger: de stad. Urbanisatie in de 
vorm van groeiende steden en een accumulatie van economische-, 
politieke macht en financiële middelen is dan ook een voorwaarde 
om te komen tot de ontwikkeling van een buitenplaatscultuur.127

Stedelijke groei (urbanisatie) doet zich vanaf de late middeleeuwen 
overal in de kustprovincies van de Noordelijke Nederlanden voor, 
maar lang niet overal even sterk of in een gelijke vorm.128 De 
ontwikkeling van Leiden bijvoorbeeld is al sinds de veertiende eeuw 
sterk verweven met de textielindustrie. Na een eerste groeifase in 
de vijftiende eeuw stabiliseert de expansie van de stad zich rond 
1500, waarna het inwoneraantal opnieuw begint te groeien vanaf 
het einde van de zestiende eeuw. Vanaf dat moment vestigen zich 
in toenemende mate immigranten, voornamelijk Vlamingen, in 
de stad die nieuwe producten en technieken introduceren die de 
textielindustrie niet alleen vernieuwen maar ook een grote impuls 
geven. In 1581 heeft de stad ruim 12.000 inwoners. In 1622 zijn dat er 
ruim 44.000. De groei zal aanhouden tot een top van 70.000 inwoners 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw.129 In 1670 heeft alleen 
Amsterdam binnen de Republiek meer inwoners.130 In een aantal 
stappen wordt de stad vergroot tot de omvang die hij vanaf 1658 tot 
ver in de negentiende eeuw zal behouden. Naast de textielindustrie 
krijgt Leiden in 1575 een universiteit die tot 1700 internationale faam 
weet te vergaren en daarmee een bijdrage levert aan de stedelijke 
groei van de stad. 

Utrecht kent een heel andere ontwikkelingsgeschiedenis. Als religieus 
en wereldlijk machtscentrum was de stad al vanaf de Romeinse 
tijd van belang. Rond 1400 heeft de stad al 13.000 inwoners.131 Dit 
aantal groeit gestaag tot 30.000 inwoners in 1525, waarna het aantal 
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inwoners zich stabiliseert. De stad kent dan ook niet de onstuimige 
groei van andere steden in de zestiende eeuw.132 Daar staat tegenover 
dat juist Utrecht al vroeg een grote invloedssfeer over het platteland 
verwerft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de omvang van de zogeheten 
‘stadsvrijheid’, die aan de westzijde van de stad het totale gebied 
van de Hoge en Lage Weide ten noorden van de Oude Rijn omvat. 
Het gaat om grond dat al in dertiende en veertiende eeuw door de 
stad is aangekocht en wordt uitgegeven als weidegrond.133  Vanaf 
de zestiende eeuw ontstaan juist hier nieuwe boerderijen, waarvan 
sommige ook zullen uitgroeien tot buitenplaats.134

De bloei van Utrecht tijdens de Republiek is dan ook niet zozeer 
fysiek, maar wel cultureel. De oprichting van de hogeschool in 1634, 
de aanwezigheid van de Staten en het feit dat de totale adellijke 
elite van het Sticht ook een woning in de stad heeft, zorgen voor 
een concentratie van kennis, macht en cultuur, die zich lang weet 
te handhaven.135 De Bruin typeert het achttiende eeuwse Utrecht 
bijvoorbeeld als een ‘renteniersstad’. Een stad waar de elite duidelijk 
zichtbaar was. Iets wat gepaard ging met een sterk standsbewustzijn, 
inclusief defensieve strategieën die sociale mobiliteit tegenwerkten.136 

Binnen het Sticht is tot 1580 veel grond in handen van de kapittels.137 
Na de reformatie worden deze gronden geseculariseerd en wordt 
de opbrengst bestemd voor ‘vrome doelen’.138 Het lidmaatschap bij 
één van de beherende kapittels (en de bijbehorende prebenden) 

Fig. 29: Een geabstraheerde weer-
gave van de stadsvrijheid rondom 
Utrecht in de eerste helft van de 
zestiende eeuw. Bovenin de Hoge 
en Lage Weijde. De cirkel is het 
kasteel Voorn langs de Oude Rijn . 
Het noorden is rechts. 
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vormen aantrekkelijke posities voor het Utrechtse patriciaat die vaak 
voor het leven worden vergeven. Het vormt niet alleen een toegang 
tot macht en aanzien. Het levert ook financiële voordelen op en 
biedt de elite een extra mogelijkheid om meer grond te verwerven. 
Daarnaast heeft de secularisatie en geleidelijke herontwikkeling van 
de kloostereigendommen ook tot gevolg dat de groei van de stad 
tot het derde kwart van de zeventiende eeuw binnen de bestaande 
stadscontour kan worden opgevangen.139 

De stedelijke ontwikkeling van Woerden (de enige stad tussen Leiden 
en Utrecht) wordt tot de negentiende eeuw vooral bepaald door de 
rol die de stad eeuwenlang speelt als grensstad tussen Holland en 
het Sticht. Al in 1160 staat hier een bisschoppelijk kasteel. De stad 
krijgt in 1327 pas relatief laat stadsrechten, wat eveneens wijst op 
een vooral militair strategische betekenis. Naast garnizoensstad is het 
eeuwenlang een stad met een belangrijke regionale marktfunctie. De 
stadsmuren en vestingwerken worden na het afgeslagen Spaanse 
beleg van 1572 en de Franse bezetting in 1672 uitgebouwd tot de 
omvang die de stad tot ver in de negentiende eeuw zal behouden.140 
Buiten de stadsmuren ontstaat aan de westzijde langs de Oude 

Fig. 30: Woerden rond 1800. Een vestingstad op de grens tussen Holland en Utrecht. Langs de 
Oude Rijn zijn goed de bebossingen als gevolg van kleiwinning te zien. De pannenbakkerijen die 
daar bij horen zijn westelijk van de stad (linksboven) direct langs de rivier geconcentreerd.
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Rijn een florerende kleigerelateerde industrie. Het gevolg is dat de 
oevers van de Oude Rijn hier geleidelijk aan worden volgebouwd met 
fabriekjes en huisvesting voor arbeiders. 
 
Stedelijke dominantie over het platteland
Het gevolg van de stedelijke bloei van steden zoals Amsterdam, Leiden 
en Gouda is een toenemende invloed van steden op het omringende 
platteland.141 Het economische en politieke krachtenveld op het 
platteland van Holland en het Sticht is hierdoor al voor het ontstaan 
van de Republiek gekanteld in het nadeel van de geestelijkheid 
en landadel en in het voordeel van de stedelijke burgerij. Uit 
verschillende studies blijkt bijvoorbeeld dat binnen Rijnland het 
adellijke grondbezit midden vijftiende eeuw al gemiddeld niet meer 
als 10% bedraagt.142 Al in de vijftiende eeuw heeft de adel daarmee 
haar dominantie als grootgrondbezitter verloren.143 Ook politiek is het 
vanaf dat moment de vroedschap van de steden die de ontwikkeling 
van het platteland steeds meer weet te bepalen. Zo koopt Leiden in 
1545 de heerlijkheid Soeterwoude aan en in 1582 die van Leiderdorp, 
om zo controle te kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de 
lakennijverheid rondom de stad.144 Daarnaast zijn het ook stedelingen 
die rond diezelfde tijd investeren in vroege turfwinningprojecten in 
de ambachten Zoeterwoude, Hazerswoude en Zwammerdam en later 
participeren in de eerste droogmakerijprojecten binnen Rijnland.145 

Rond Utrecht is de krachtbalans tussen stad en platteland omstreeks 
1600 ook definitief in het voordeel van de stad omgeslagen. De 
geseculariseerde kloostergoederen omvatten een kwart van de 
grond van het Sticht en worden vanaf dat moment beheerd door uit 
de stadselite gerekruteerde kanunniken.146 

Het gevolg van die stedelijke dominantie over het platteland is 
tweeledig. Brusse & Mijnhardt en Gabriels hebben aangetoond 
dat er allereerst een versnelling ontstaat in de integratie van de 
rurale plattelandseconomie in de nationale, op geld gebaseerde, 
stedelijke exporteconomie.147 Hierdoor worden de beter renderende 
boerderijen een steeds interessanter beleggingsobject voor het 
opkomend stedelijk patriciaat. De boerderij als beleggingsobject 
vormt dan ook voor veel stedelingen het eerste ankerpunt op het 
platteland. Een eerste kiem om dat platteland ook zelf te beleven of 
er zelfs te gaan verblijven. En daarmee ontstaat heel voorzichtig de 
basis voor wat in de twee eeuwen die volgen kan uitgroeien tot een 
buitenplaatslandschap van ongeveer 125 buitenplaatsen tussen de 
polen Leiden en Utrecht, het onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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5.1 Was er sprake van een buitenplaatslandschap?
Uit contemporaine bronnen blijkt dat de opvallend hoge dichtheid 
aan buitenplaatsen langs de Oude Rijn al in de vroege achttiende 
eeuw door tijdgenoten niet alleen wordt opgemerkt, maar ook 
wordt ervaren als een onderscheidend element ten opzichte van 
het omringende landschap en andere landstreken. Zo wordt in De 
vermakelijke Leidse buitencingels het landschap tussen Leiden en 
Utrecht in 1734 als volgt beschreven:

Myn vriend zei my daar op, dat het geen ik tot nog toe op den 
Rhyndyk gezien had, nog maar niemendal was, by’t geen ik 
wel zien zou, indien ik wat hoger op was, omtrent Koudekerk 
en Alphen en nog verder. Hier zyn nog maar Tuinen, vervolgde 
hy, maar daar zyn de heerlykste Hofsteden die men zo u konne 
wenschen of verbeelden; hier zyn fraaje en verre gezichten, 
maar daar nog wel hondert maal schoner en wyd uit gestrekter. 
Hy noemde my eenige voorname luiden van Leiden en elders, 
die daar keurlyke Lust-plaatzen hadden, welke alle op eene over 
vermakelijke wyze zowel aan den Rhyn als Ryweg uit quamen. […] 
Hij voegde daarby dat de Rhyn byna over al even vermakelyk den 
verren weg, van Leiden af tot Utrecht liep, en wel inzonderheit 
tot Woerden toe; dat men aan beide zyden ryden en wandelen 
kan; en dat zyns oordeels in ons gantsche land geen plyzieriger 
weg in allen delen kon gevonden worden, dan tusschen Leiden 
en Utrecht; weshalven ook zeer vele Menschen des Zomers dien 
weg enkelyk uit vermaak reden.148

Deze beschrijving staat niet op zichzelf. Ook in de dorpsbeschrijvingen 
door Van Ollefen van rond 1800 worden de buitenplaatsen expliciet 
genoemd als één van de onderdelen die het landschap van de Oude 
Rijn zo bekoorlijk maakt. Bijvoorbeeld rond Koudekerk waar:

5. Buitenplaatslandschap
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De geduurige Scheepvaart door dit [de Oude Rijn] water en de 
grootte Passagie van Rytuigen als anderzints, geeft aan dat de 
Ingezetenen telkens afwisselende toneelen van levendigheid, 
werkzaamheid en genoegen, het welk niet weinig vermeerder 
word, doordien men alle de Gebouwen, Buitenplaatsen en 
Wooningen in een goede en zindelyke order onderhouden, 
aantreft.149

Ook buitenlandse reizigers viel de hoge concentratie buitenplaatsen 
langs de Oude Rijn al vroeg op. Zo beschrijft de Britse student 
John Talman (1677-1726), zoon van de bekende architect William 
Talman (1650-1719), in zijn dagboek een wandeling van Leiden 
naar Woerden op 20 mei 1699. Naast wetenswaardigheden over de 
kerken, molens en de Wierickerschans bestaat zijn verslag vooral uit 
de opsomming van de vele buitenplaatsen die hij tegen komt en hoe 
deze de wandeling langs de rivier veraangenamen.150 Zoals tussen 
Zwammerdam en Bodegraven waar hij schrijft; 

Niet ver hier vandaan ligt Bodegraven, een flink dorp. Nog steeds 
aan de rechterkant twee fraaie bakstenen huizen, een ervan 
heet Rhijnsicht met heel bijzondere heggen en bomen. Bijna hier 
tegenover ligt een fraai bakstenen huis en aangename tuinen 
met een mooi prieel. Rechts een bakstenen huis en heggen; links 
twee bakstenen huizen, één ervan heeft tuinen en heggen en 
priëlen. Aan de rechterkant een fraai bakstenen huis genaamd 
Hovenrust, het is namelijk gebouwd toen de voorlaatste vrede 
werd gesloten in 1678.151 

Het onderscheid dat de schrijver van de vermakelijke buitencingels 
maakt voor het gebied tussen Leiden en Woerden en het gedeelte 
van Woerden naar Utrecht is veelzeggend. Ook het feit dat Talman als 
toerist blijkbaar geen aanleiding ziet om zijn voettocht na Woerden 
door te zetten, wijst op een gevoeld verschil in aantrekkelijkheid voor 
het deel westelijk en oostelijk van Woerden. In de eerste helft van de 
achttiende eeuw lag de volgende buitenplaats oostelijk van Woerden 
dan ook pas vlak voor het dorp Harmelen (Noordborgh).152 Ook verder 
oostwaarts was het aantal buitenplaatsen aanzienlijk minder dan in 
het Hollandse deel. De meeste buitenplaatsen (en kastelen) lagen 
hier niet zozeer langs de gekanaliseerde Oude Rijn (hier Leidsche Rijn 
geheten), maar noordelijker langs de Middeleeuwse Oude Rijnloop of 
langs de Vaartse Rijn in zuidelijke richting. Het is een verschil tussen 
Zuid-Holland en Utrecht dat gedurende de totale bloeiperiode van 
het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn zal blijven bestaan.
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Na de Eerste Wereldoorlog is er van een buitenplaatslandschap al 
geen sprake meer. Zo stelt Regt in 1920 voor de omgeving van Alphen 
met weemoed vast dat:

Overal elders zijn de terreinen der voormalige buitenplaatsen 
door de industrie in gebruik genomen; waar zich vroeger nog 
smaakvol plantsoen met een aardige koepel bevond, een lust 
voor de oogen: daar grijnst U thans een wanstaltige betonfabriek 
of een collectie armzalige loodsen tegen.153

Rond Utrecht is het beeld op datzelfde moment minder dramatisch 
veranderd ten opzichte van de situatie honderd jaar eerder. De 
stadsexpansie die hier in de negentiende eeuw op gang komt heeft 
rond 1920 de meest oostelijk gelegen buitenplaatsen Oog in Al en 
Welgelegen al wel bereikt. De buitenplaatsen worden hier door de 
gemeente na aankoop echter niet gesloopt, maar geïntegreerd in de 
nieuwe stadsuitbreidingsplannen. Hoe verder westelijk hoe minder 
rooskleurig het beeld echter wordt. Bij Harmelen is het kasteelachtige 
huis Harmelen net dat jaar tot op de kelders afgebroken en vervangen 
door een kleine villa in chaletbouw. De buitenplaatsen Batestein en 
Uitweg zijn al jaren daarvoor gesloopt en van buitenplaats Boschlust 

Fig. 31: Buitenplaats Rust en Werk (A) te Alphen ergens tussen 1950 en 1975. Gebouw en park 
zijn onderdeel geworden van het vogelpark Avifauna te midden van de oprukkende verstedelij-
king van de Hoorn. Linksonder is ook de, aan het eind van de negentiende eeuw gebouwde, villa 
Nuova (B) zichtbaar op de plek van het vroeg achttiende eeuwse buiten Vrede(n)slust.  
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Fig 32: Een zeldzame overzichtskaart van het buiten-
plaatslandschap rond Alphen uit 1808/1809  toen het 
proces van transformatie en verval net begonnen was. 
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richting Woerden is alleen het bos en de boerderij nog overgebleven. 
Richting Bodegraven en Zwammerdam is het landschap nog even 
pastoraal als honderd jaar eerder. Van in gebruik zijnde buitenplaatsen 
is hier echter al bijna vijftig jaar lang geen sprake meer. Hier zijn het 
de nieuwe boerderijen uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
met hun, voor die tijd moderne, zomerhuizen die het beeld bepalen. 
Alleen een paar oude poorten met grote wapenstenen, achttiende 
eeuwse sierhekwerken en restanten van tuinaanleggen, verwijzen 
nog naar een niet meer bestaande wereld. 

Het buitenplaatslandschap dat zich wist uit te spannen tussen Leiden 
en Utrecht heeft als geheel dan ook maar kort bestaan. Die Werdegang 
van opkomst, transformatie en ondergang staat in dit hoofdstuk 
centraal. Allereerst wordt daarbij het totaal beeld gereconstrueerd 
(‘wat was er wanneer’). In de hoofdstukken 8 en 9 van dit onderzoek 
wordt gezocht naar de achterliggende verklaringen. 

5.2 Bronnen
Wie inzicht wil krijgen in de ligging, ruimtelijke verdeling, 
grootte of opzet van het achttiende en negentiende eeuwse 
buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn is tot nu toe aangewezen 
op het zelf combineren van een veelvoud aan bronnen. De meest 
toegankelijke en verrassend informatieve bron daarvoor is de 
veldminuut of het ‘netteplan’ van de Topografische Militaire kaarten 
(TMK) van rond 1840.154 Op deze kaarten worden niet alleen veel 
buitenverblijven met naam genoemd. Ook zijn de vele jonge 
tuin- en park aanleggen in landschapstijl en allerlei restanten van 
oudere klassieke aanleggen duidelijk herkenbaar. Maar liefst 67 
buitenverblijven zijn alleen al via de TMK visueel te identificeren en 
lokaliseren. 

Uiteraard geeft de kaart geen antwoord op de vraag of de locaties 
op dat moment nog in gebruik zijn als buitenverblijf. Verdwenen 
buitenplaatsen, boerderijen die als buitenverblijf dienst deden en 
buitenverblijven zonder manifeste tuinaanleg, vallen niet op. 

Voor een reconstructie van het buitenplaatsenlandschap zijn daarom 
voor dit onderzoek meerdere bronnen gecombineerd en verzameld 
op een overzichtskaart (zie pagina 80-81). Om als buitenplaats 
opgenomen te worden moeten locaties geografisch te lokaliseren 
zijn. Het gaat dan om:

1. Locaties die in de wetenschappelijke literatuur zijn 
beschreven of waar een monografie of een met bronnen 
geannoteerd artikel van is verschenen.

2. Locaties die als (met naam genoemde) ‘buitenplaats’, 
‘heerenhuijzinge’ of ‘bouwhuis met heerevoorhuijs‘ 
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Buitenplaatsen die maar in een enkele bron naar voren komen 
bieden vaak te weinig aanknopingspunten voor verder onderzoek. 
Soms zijn ze niet te lokaliseren maar worden ze wel bij naam 
genoemd in bijvoorbeeld het verpondingskohier van 1732, of in 
verkoop- of verhuuradvertenties.155 Soms zijn er op kaarten duidelijke 
aanwijzingen van een buitenplaats aanleg zichtbaar, maar is er geen 
informatie over eigenaren bekend. Een voorbeeld daarvan is de 
relatief grote buitenplaats die direct zuidwestelijk van de kern van 
Zwammerdam heeft gelegen en op een aantal kaarten als structuur 
zichtbaar is (nr. 89 op de overzichtskaart).156 De informatie over deze 
buitenplaats is nog zo schaars dat er bijvoorbeeld nog geen naam aan 
gekoppeld kan worden en er nauwelijks informatie over de eigenaren 
bekend is. 

geïdentificeerd kunnen worden in het kohier van verponding 
van 1732. 

3. Locaties die in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) 
en het Kadastraal Minuutplan van 1832 zijn geregistreerd 
als ‘grond voor/van vermaak’ (Zuid-Holland) of ‘terrein van 
vermaak’ (Utrecht).

4. Locaties waarvan aangetoond kan worden dat hier structuren 
of objecten aanwezig waren die overduidelijk verwijzen naar 
het gebruik als buitenplaats. Bijvoorbeeld de omvangrijke 
tuinaanleggen die op de TMK van 1840 duidelijk te zien zijn, 
de aanwezigheid van poorten, hekwerken, koepels, vijvers 
die op kaarten, foto’s of schilderijen herkenbaar zijn. 

5. Locaties die op basis van andere archiefstukken geografisch 
te lokaliseren zijn.

6. Locaties die met naam genoemd worden in verkoop/verhuur 
advertenties binnen de digitale krantendatabase van het 
Nationaal Archief en die geografisch te lokaliseren zijn. 

Fig. 33-34: Naamloze en niet geografisch te lokaliseren buitenplaatsen langs de Oude Rijn. Boven: 
de buitenplaats Lammerenburg zoals genoemd in een verkoopadvertentie uit 1767 ‘onder Koude-
kerk’. Onder: een naamloze buitenplaats ‘aan het aangenaamste van den Rhijn, tusschen Leiden 
en Alphen´, advertentie uit 1781. 
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1. Nippon
2. Lust tot Rust
3. Rijnstroom (L.)
4. Onbekend
5. Berendrecht (LD.)
6. Ter Mey (L.)
7. Rijn en landzicht
8. Voordorp
9. Veelzigt
10. Haagwijk
11. Buitenzorg
12. Veld en Rijnlust
13. Overdorp
14. Rijnvreugd
15. Vrouwevoogd / Bijdorp
16. Meerburg Noord
17. Meerburg Zuid
18. Weltevreden
19. Rhijnecom
20. Ten Does
21. Zwieten
22. Lindenhof
23. Dijkzigt
24. Oud Rijnvliet
25. Hoog Kraan
26. Agthoven

27. Groenestein
28. Bronstee
29. Rijnhoeve
30. Vredelust (K.)
31. Stoopenburg
32. Rijnleven
33. Rijnenburg
34. Poelgeest
35. Poelzicht
36. Lustrust
37. Klein Poelgeest
38. Rijnrust ?
39. Den Tol
40. Rijnvermaak ?
41. Byelust
42. (Slot van) Paanderen
43. Rijnleven
44. Meerwijk
45. Meervliet
46. Swanendrift
47. De Goekoop
48. Langerode
49. Hoogerwal / Rust en Onrust
50. Amstelstein
51. Klein Raadwijk
52. Zuidzicht

53. Zorgrust
54. Zeerust / Vrijhoeven
55. Rijnlust
56. Rust en werk
57. Vredenlust
58. Buitenzorg
59. Lang Gewenscht
60. Woellust
61. Zomerlust
62. Weltevreden
63. Meerderrust
64. Rijnoord
65. Raadwijk (A.)
66. Grijpestein
67. Brittenrust
68. Postrust
69. Welgelegen
70. Overpost
71. Ons Genoegen
72. Hof van Alphen
73. Hofzicht
74. Swaenswijk
75. Rijnstroom (A.)
76. Ruimzicht
77. Berendrecht (A.)
78. Rijnlust ? Weltevreden ?
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Fig. 35: overzichtskaart met compilatie van alle geografisch te lokaliseren buitenplaatslocaties 
langs de Oude Rijn en de kastelen en buitenplaatsen in de directe omgeving.  
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79. Vredebest ?
80. Rijnhart ?
81. Verkeerde Wereld 
82. Buitengedachten
83. Nieweroord
84. Zeelust / Beeterhoop
85. Valkendam
86. Over ’t Veen
87. Ringburg
88. Hoogenburg
89. Onbekend
90. Withenlust
91. Lagenburg
92. Kruidenburg
93. Rustenburg
94. Raadwijk (B.)
95. Ravenspoort 
96. Paardenburg
97. Bijdorp
98. Zomerlust
99. Groot Rhodos
100. Rijnleven (B.)
101. Hoevenrust / Javarust
102. Armvelt
103. Knodsenburg
104. Boschlust (B.)

105. Potsdam
106. Lange Hoeve
107. Kop en Hagen
108. Rijnoord (W.)
109. Boschlust
110. Noordborgh
111. Batestein
112. Uithof
113. Huize Harmelen
114. Mariënberg
115. Nijevelt
116. Overvliet
117. Rijnsoever / Damzigt
118. Tjepma(state) / Quarebbe
119. Rijnzicht
120. Voorn
121. Rijnvliet / Oude Hofstede
122. Welgelegen
123. Rijnlust (U.)
124. Rijnshoek
125. Oog in Al
126. Groenendaal

A: Groenoord 
B: Cijs
C: Cronestein
D: Wulvenhorst
E: Linschoten I
F: Linschoten II
G: Ter Mey (U.)
H: De Haar
I: Den Ham
J: Bottestein
K: Vleuten
L: Den Engh
M: Hof ter Weide
N: Den Hoed
O: Leeuwensteijn
P: Elsenburg
Q: Jaffa
R: Zijdebalen
S: Puntenburg
T: Nieuweroord
U: Voorzorg
V: Raadwijk (U.)
W: Huis Helling I
X: Rotsoord/Rotswijk & Rotsenburg

Kastelen en buitenplaatsen in 
de directe omgeving:

Woerden Harmelen

Utrecht
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5.3 Aantal buitenplaatsen
In het totaal kunnen er met zekerheid 126 locaties direct langs de 
Oude Rijn gelokaliseerd worden waarvan vast staat dat ze op enig 
moment dienst hebben gedaan als buitenverblijf. Van dit aantal is 
maar een klein aandeel in de literatuur beschreven. Het artikel van 
Regt in het Leidse Jaarboek van 1920 bevat de meeste locaties (46) en 
wordt dan ook nog steeds door veel onderzoekers als uitgangspunt 
gehanteerd.157 Andere overzichtswerken van Fockema Andreae, Olde 
Meierink, Stöver en Rijken bevatten bij elkaar nog geen 50 locaties, 
waarvan een aantal elkaar ook overlappen.158 

Van 23 van de 126 buitenplaatsen is de beschikbare informatie zo 
fragmentarisch dat alleen is vast te stellen dat ze er op enig moment 
zijn geweest. Deze buitenplaatsen zijn wel op de overzichtskaart 
gekarteerd maar verder niet in het onderzoek meegenomen.159 

Het aantal buitenplaatsen is gedurende de totale onderzoeksperiode 
niet stabiel. Op basis van de beschikbare gegevens is in de hiernaast 
afgebeelde grafiek weergegeven hoeveel locaties er tussen 1600 en 
1930 in gebruik waren als buitenverblijf. Het gaat daarbij dus expliciet 
niet om het moment van bouw of afbraak van het gebouw zelf, maar 
om het begin en eindpunt van het gebruik ervan als buitenhuis.

De grafiek laat een relatief gelijkmatige groeiperiode van het aantal 
buitenplaatsen zien in de periode 1600 tot 1710 (aanloopfase). Daarna 
verdubbelt het aantal zich in vijftig jaar van 31 stuks in 1710 naar 61 
stuks in 1760 (groeifase). Tijdens de Bataafse/Franse periode vlakt de 
groei volledig af en zet er geleidelijk een daling in. De daling versnelt 
zich uiteindelijk in het laatste kwart van de negentiende eeuw en zet 
zich door tot aan de Tweede Wereldoorlog. Op dat moment zijn er 
nog maar negen locaties daadwerkelijk als buitenverblijf in gebruik. 
De overige zijn gesloopt of omgevormd naar een andere functie.160

Als we het overzicht uitsplitsen naar het deel binnen Zuid-Holland 
en binnen de provincie Utrecht, valt op dat de ontwikkelingslijn per 
provincie anders is. De ontwikkeling in Zuid-Holland volgt dezelfde 
curve als het totaaloverzicht. Iets wat vrij logisch is omdat 86% van 
de buitenplaatsen binnen dit gebied valt. In het Utrechtse deel valt 
echter op dat de groei veel geleidelijker is, maar tegelijkertijd ook 
langer aanhoudt. Op het moment dat er in Zuid-Holland alleen nog 
maar buitenverblijven langs de Oude Rijn verdwijnen, komen ze er 
in Utrecht nog steeds bij, al is het in minimale aantallen. Het vormt, 
naast de eerder genoemde verschillen tussen de provincies in de 
beleving van tijdgenoten, een indicatie dat de ontwikkeling binnen 
de twee provincies niet gelijk liep en dat er dus per gebied andere 
motieven en/of condities aanwezig moeten zijn. In hoofdstuk 8 en 9 
wordt dit verder uitgewerkt.



83

OAT 1832: 48
kohier 1732: 50

aanloopfase
(1600 - 1710)

groeifase
(1710-1760)

transformatiefase
(1760-1840)

afloopfase
(1840-1940)

Fig . 36: Aantal locaties langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht tussen 1600 en 1930 waar-
van met zekerheid vastgesteld kan worden dat ze op dat moment als buitenplaats in gebruik wa-
ren. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, zeker voor de periode 1600 tot 1750 waarover 
de informatie schaars is. Een indicatie van het vermoedelijke verloop van het werkelijke aantal is 
in de gestippelde lijn aangegeven. Zie bijlage 1 voor onderliggende data.

Fig. 37: Hetzelfde overzicht maar nu uitgesplitst naar trendlijnen voor de beide provincies. De 
curve van Zuid-Holland bepaalt het grote beeld van het overzicht. De ontwikkeling van Utrecht 
blijkt niet alleen qua aantal, maar ook qua tempo af te wijken. De opkomstfase binnen de provin-
cie Utrecht begint later en de groei is minder fors. Het omslagpunt naar een daling ligt dan ook 
later in de tijd en gaat zich rond 1890 pas versnellen. 

ZH.
Utr.
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Benchmark met het verpondingskohier 1732 en OAT 1832. 
Op een tweetal momenten in tijd is er een mogelijkheid om de 
geaggregeerde gegevens van alle individuele buitenplaatsen af te 
zetten tegen contemporaine gebiedsdekkende bronnen, namelijk 
het ‘verpondingskohier’ van 1732 en de kadastrale Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafels (OAT) van 1832. 

In 1732 zijn alle onroerende goederen in Holland per ambacht 
beschreven in het ‘verpondingskohier’. Dit kohier was het gevolg van 
de opdracht van de Staten van Holland uit 1730 om de registratie van 
onroerend goed geheel te herzien op basis van nieuwe inventarisaties, 
inclusief een inschatting van de verhuurwaarde. De kohieren en 
gaarderboeken die zo per ambacht of heerlijkheid gevormd werden 
zijn bewaard gebleven.161 Voor dit onderzoek zijn de gaarderboeken 
onderzocht. 

De gaarderboeken voor dit gebied bevatten in totaal 50 locaties die 
expliciet als buitenplaats, herenhuis (al dan niet met bouwhuis), 
bouwhuis met herenvoorhuis of als hofstede worden aangeduid.162 
Van dit aantal kunnen er 25 exact worden gelokaliseerd aan de hand 
van de naam van de buitenplaats, dan wel de naam van de eigenaren. 
De overige 25 zijn, ondanks de naam van de eigenaar, niet met 
zekerheid aan een locatie te koppelen. Het gaat vooral om locaties 
waar sprake is van een boerderij met heerenkamer/heerenvoorhuijs 
of een combinatie van boerderij en ‘heerenhuysinge’. Het kohier bevat 
daarmee, op één na, exact evenveel locaties als uit het reconstructie-
onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Een dergelijk gebiedsdekkend en op één moment te dateren 
verpondingskohier ontbreekt voor de provincie Utrecht. Ook hier 
werd belasting op gronden en vastgoed geheven en geadministreerd 
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Fig 38: Buitenplaatscomplexen in 1832 zoals in de kadastrale Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels 
beschreven als lustplaats (zwart), bij een buitenplaats behorende landerijen (lichtgrijs) of herken-
baar als (voormalige) buitenplaats,  maar niet meer als dusdanig opgenomen in de grondbelasting 
(donkergrijs). Zie bijlage 3 voor onderliggende data. 

in de ‘blafferts van de (oud) schildgelden‘. Als bron is deze echter 
veel minder toegankelijk, omdat de kohieren niet centraal zijn 
geadministreerd en gearchiveerd. Omdat in de provincie Utrecht 
op basis van andere bronnen het aantal buitenplaatsen goed kan 
worden vastgesteld is er verder geen archiefonderzoek gedaan naar 
de Utrechtse verpondingen in de achttiende eeuw.163 

Een tweede spiegelmogelijkheid met contemporaine bronnen 
vormen de kadastrale Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) en 
Minuutplans die precies honderd jaar na het verpondingskohier 
van 1732 verschenen.164 Via de OAT kan op perceelsniveau bepaald 
worden welke gronden qua taxatie op dat moment als buitenplaats 
worden aangemerkt (‘grond van/voor vermaak’). Door de combinatie 
kaart en tabel kan niet alleen de ligging, maar ook de omvang van 
de buitenplaatsen geografisch worden gelokaliseerd. Ook is er 
informatie in opgenomen over de woonplaats, het beroep van de 
eigenaren en in sommige gevallen een indicatie van de aanwezigheid 
van specifieke buitenplaats-objecten, zoals vijvers, theekoepels of 
een menagerie.165 

De OAT van 1832 is in tegenstelling tot het verpondingskohier wel 
voor het totale gebied volledig beschikbaar. De minuutplans en 
bijbehorende tafels bevatten 48 nog functionerende buitenverblijven 
die geheel of gedeeltelijk belast worden als terreinen/gronden 
of tuinen ‘van vermaeck’. Dit aantal ligt iets lager als de 52 
buitenplaatsen die uit het reconstructie-onderzoek naar voren 
zijn gekomen. Een minimaal verschil dat voort kan komen uit een 
stringentere definiëring van buitenplaatsen die bij de Kadastrale 
Administratie werd gehanteerd, of uit het feit dat tussen de opname 
in de jaren voor de officiële nulmeting van het kadaster (1832) een 
aantal buitenplaatsen al niet meer als dusdanig in gebruik waren. 

Woerden

Harmelen
Utrecht



86

Tijdens de aanloopfase (1600 - 1710) is de geografische verdeling van 
buitenplaatsen over het gebied nog uiterst fragmentarisch. Het gaat 
om een samenspel van als buitenplaats in gebruik genomen kastelen 
en de eerste voorbeelden van boerderijen met een herenvoorhuis of 
herenkamer. Vooral over deze boerderijen is nog veel onbekend, maar 
we weten wel dat het er naar verwachting meer zijn dan bekend is.166 
Hierdoor zal het patroon van buitenplaatsen, vooral in het Hollandse 
deel, toen al intensiever zijn geweest dan de kaart suggereert. 

Tijdens de groeifase naar de piek rond 1780 valt op dat de 
exponentiële groei niet direct overal even fors is. In de eerste helft 
van de achttiende eeuw vindt de groei bijna volledig plaats in het 
Hollandse deel en dan specifiek rond Alphen. Na 1750 ontstaan ook in 
het gebied tussen de Meern en Utrecht steeds meer buitenplaatsen, 
terwijl rond Alphen de groei dan al volledig afvlakt. 

Vanaf 1800 daalt het aantal buitenplaatsen. Het valt op dat vanaf 
dat moment het tussengebied tussen Alphen en Woerden als 
eerste leeg raakt terwijl er tussen Woerden en Utrecht ook dan 
nog nieuwe buitenplaatsen worden gesticht.167 In 1850 is het 
buitenplaatslandschap als geheel echter al zo uiteengevallen dat er 
alleen vlak bij Leiden, rond Alphen en vlak bij Utrecht nog sprake is 
van kleine concentraties buitenplaatsen. 

5.4 Geografisch spreidingspatroon 
De verdeling van de 126 buitenplaatsen direct langs de Oude Rijn is 
niet alleen in tijd, maar ook in ruimte niet gelijkmatig. Op basis van 
graduele verschillen in aantallen buitenplaatsen zijn vier zones te 
onderscheiden:

- A: Leiden – Alphen (Ringburg): een groot gebied met de 
hoogste dichtheid aan buitenplaatsen (87st.);

- B: Alphen – Bodegraven: een korte overgangszone met een 
lagere intensiteit (14st.);

- C: Bodegraven – De Meern: een groot tussengebied met 
alleen hier en daar een buitenplaats (15st.);

- D: De Meern – Utrecht: een kleine zone met opnieuw een 
hogere intensiteit van buitenplaatsen (10st.).

C D

A

B

Fig. 39: Zonering van het buiten-
plaatslandschap in vier zones.
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Uit een analyse van de historische voorlopers van de 126 
buitenplaatsen direct langs de Oude Rijn blijkt dat ruim de helft 
(53%) waarschijnlijk een agrarische oorsprong kent. Van 14% van de 
buitenplaatsen kan vastgesteld worden dat ze een feodale herkomst 
hebben als kasteel of versterkte hofstede. De overige buitenplaatsen 
zijn of voortgekomen uit een speeltuin, gekoppeld aan een 
industriële activiteit, of de herkomst ervan is onbekend. Maar 10% 
lijkt daadwerkelijk als buitenplaats gesticht zijn, zonder dat er sprake 
is van een continuering of koppeling met al bestaand grondgebruik.

Fig. 40: De  oorspronkelijke functie van de buitenplaatslocaties voordat ze naar buitenplaats 
werden getransformeerd (N=126).

(feodaal)

(agrarisch)

(nijverheid)

(recreatie)

(geen)

(onbekend)

5.5 Uitgangssituatie
Het spreidingspatroon van buitenplaatsen kan vanuit meerdere 
motieven en condities verklaard worden (zie hoofdstukken 7,8 en 9). 
Eén daarvan is het feit dat buitenplaatsen meestal ontstaan vanuit 
een transformatie van een al bestaande functie. Van der Wijck was 
de eerste die expliciet wees op die grote continuïteit qua gebruik 
en meldt dan ook al op de eerste pagina van zijn Nederlandse 
buitenplaats; ‘Men dient in het oog te houden dat landhuizen zelden 
op een nieuwe plaats zijn ontstaan’.168 

Stöver gaat in zijn standaardwerk voor Zuid-Holland uitgebreid in op 
de verschillende oorsprongsvormen van kastelen en buitenplaatsen. 
Hij benoemt daarbij een aantal archetypische voorlopers vanuit 
een feodale achtergrond (kastelen en ridderhofsteden), een 
agrarische oorsprong (boerderijen), vanuit een economische basis 
(nijverheidsbuitenplaatsen) en tot slot de buitencategorie van die 
paar buitenplaatsen die daadwerkelijk gesticht zijn als buitenplaats.169 
Rijken voegt daar nog een categorie met een recreatieve achtergrond 
aan toe, namelijk de buitenplaatsen die zijn voortgekomen uit 
speeltuinen dicht bij de stad.170 Onder deze categorie kunnen ook 
de paar buitenplaatsen worden gevoegd die voortkomen uit, of 
gecombineerd werden met, een herberg of uitspanning.
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Feodale achtergrond: kastelen en versterkte huizen
Vanuit de literatuur zijn de buitenplaatsen die een feodale oorsprong 
hebben goed te lokaliseren.171 Het gaat om 17 buitenplaatsen in 2 
clusters tussen Leiden en Alphen en direct westelijk van Utrecht. 
Een kasteel wordt daarbij gedefinieerd als ‘een [van oorsprong] 
middeleeuws gebouw dat de functies verdedigbaarheid en 
bewoonbaarheid combineert, door het verschaffen van woonruimte 
en verdedigbaarheid aan een beperkte groep mensen´.172 In de praktijk 
is deze verdedigbare functie bijna altijd gecombineerd met een 
agrarische functie, die ook bij de transformatie naar buitenplaatsen 
een rol blijft spelen. Hierdoor is het soms lastig te bepalen wat er 
eerst was. Een boerderij die verdedigbaar werd gemaakt, of een 
stenen huis dat zijn verdedigbare betekenis al vroeg verliest. 

De term ‘kasteel’ is een verzamelterm voor gebouwen die zowel in 
hun eigen ontwikkeling meerdere gedaantes gehad kunnen hebben, 
als ook onderling qua opzet heel verschillend geweest waren. Een 
uitsplitsing tussen het in de literatuur wel gebruikte ‘ridderhofstede’ 
en ‘kasteel’ lijkt zowel voor het Utrechtse als het Zuid-Hollandse 
deel zinvol, omdat het op het moment van transformatie naar 
buitenverblijf heeft geleid tot verschillen in de verschijningsvorm (zie 
paragraaf 5.6). 

Het begrip ‘Ridderhofstad’ heeft binnen de Utrechtse context een 
duidelijke juridische betekenis. Eigendom van een door de Staten 
erkende Ridderhofstad was in de zeventiende eeuw één van de 

Fig. 41: Locaties langs de Oude Rijn of in de directe omgeving (cursief) met een feodale 
achtergrond in de vorm van een kasteel of versterkt huis. Compilatie op basis van Rijken 
(2005), Stöver (2000), Olde Meierink (1995), Fockema Andreae (1952), Regt (1920), 
Bijleveld (1912).

1. Cijs/Berendrecht 
2. Cronestein
3. Waert
4. Stenevelt
5. Ter Zijl(hof)
6. Berendrecht I
7. Ter Meye
8. Meerburg
9. Rijnecom
10. Ter Does
11. Zwieten
12. Stoopenburg

13. Rijnenburg
14. Groot Poelgeest
15. Klein Poelgeest
16. Den Tol
17. Foreest
18. Leeuwen
19. Hof ter Alphen
20. Berendrecht II
21. Wulvenhorst
22. Linschoten I
23. Rijneveld
24. Woudenberg

25. Batestein
26. Huize Harmelen
27. Ter Mey
28. De Haar
29. De Ham
30. Bottestein
31. Vleuten
32. Nijevelt
33. Den Engh
34. Terweide
35. Den Hoed
36. Voorn

Leiden

Alphen

Zwammerdam

Bodegraven

N0 2km

wel getransformeerd in buitenplaats
niet getransformeerd in buitenplaats



89

?

?

2
1

3

4 5

6
7

8

9

10

11

12 13

14
1516

17

18

19
20

21

22

23
24

25

26

27 28

29
30

31

32

33

34
35

36

voorwaarden om als eigenaar toe te kunnen treden tot de Ridderschap 
en zo toegang te hebben tot de politieke macht binnen het Sticht.173 
Daarnaast waren deze huizen vrijgesteld van het betalen van belasting 
op het gebouw (het huisgeld). De eisen die aan de verschijningsvorm 
van het huis gesteld werden waren dusdanig algemeen dat er op 
basis van visuele kenmerken nog geen onderscheid ontstaat tussen 
erkende en niet erkende ridderhofsteden.174 

Binnen Zuid-Holland was er sinds 1666 sprake van een vergelijkbare 
situatie. Ook hier was het bezit van een hoge heerlijkheid, 
ambachtsheerlijkheid ‘of wel een adellijk stamhuis, ridderlijke hofstat 
van de provincie te leen gehouden wordende’ een voorwaarde om 
tot de Ridderschap te worden toegelaten.175 In Zuid-Holland lijkt het 
begrip daarnaast echter ook meer visueel verschil op te leveren. Bij 
objecten die in de literatuur als kastelen worden beschreven gaat het 
om duidelijk grotere complexen, terwijl de ridderhofsteden meestal 
bestaan uit kleinere versterkte huizen met een sterk agrarische 
component. Vergelijk bijvoorbeeld Kasteel Zwieten met het huis den 
Tol, of Kasteel Poelgeest met het huis Stoopenburg. 

Brand en Janse geven aan dat in Zuid-Holland al in de vijftiende eeuw 
sprake was van versterkte huizen of kastelen op het platteland in bezit 
van het burgerlijk patriciaat. Zo bezaten de Leidse patriciërsfamilies  
(wel deels van lage adel) Alkemade, Van Boshuijzen en Van Zwieten 
eind vijftiende eeuw samen 21 versterkte huizen buiten de stad.176 
In tegenstelling tot het Sticht is hier dus al veel vroeger sprake van 
een dominantie van particulier bezit van stedelijke patriciërs op het 
platteland, zelfs in de vorm van militair versterkte huizen. 

Woerden Harmelen

Utrecht
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Spreidingspatroon kastelen en versterkte huizen
Tussen Leiden en Alphen hebben in een wat ruimere omgeving 
van de Oude Rijn twintig kastelen gestaan. Allen hebben ze een 
Middeleeuwse oorsprong en liggen ze op het meest oostelijke 
deel van het stelstel van oude getijrivierruggen in de nabijheid 
van de Oude Rijn of langs waterlopen zoals de Zijl, de Does en de 
Vliet.177 Uitzondering is de locatie van het al in 1420 verwoeste en 
nooit herbouwde kasteel Foreest ten noorden van Koudekerk, waar 
nauwelijks iets over bekend is.

Niet alle kasteellocaties langs de Oude Rijn in Zuid-Holland zijn 
getransformeerd tot buitenplaats. Ter Waert, Foreest en Rijnenburg 
worden na verwoesting in de zomer van 1420 (beleg van Leiden) 
nooit meer opgebouwd. De overige zeventien kastelen worden op 
dat moment ook verwoest of raken zwaar beschadigd, maar worden 
wel herbouwd of hersteld. Velen daarvan worden honderdvijftig jaar 
later nog voor het beleg van Leiden in 1573 opnieuw verwoest. Na 
het beleg worden ze dit keer wel allemaal hersteld waarbij ze meestal 
ook worden gemoderniseerd. Al snel verschuift daarmee ook de 
primaire functie als verdedigbaar huis naar die van buitenverblijf. Bult 
stelt dan ook dat de periode 1572-1574 als de ‘bovengrens’ van de 
bouw- en gebruiksperiode van kastelen in Zuid-Holland mag worden 
gezien omdat er daarna geen versterkte kastelen werden gebouwd 
en bestaande kastelen (grotendeels verwoest of sterk beschadigd) 
geheel werden afgebroken of herbouwd tot buitenplaatsen.178

In het Utrechtse deel was het aantal kastelen direct langs de 
gekanaliseerde Oude Rijn veel kleiner. De conclusie dat maar 
vier buitenplaatsen langs de Oude Rijn ten westen van Utrecht 
een feodale herkomst hebben vertekent echter het beeld van de 
werkelijkheid. Hij klopt als er alleen direct langs het gekanaliseerde 
deel van de Oude Rijn wordt gekeken (het primaire studiegebied 
voor dit onderzoek). Op het moment dat het gebied echter 
enkele kilometers in noordelijke richting wordt vergroot blijkt het 
gekanaliseerde deel van de Oude Rijn de zuidgrens te zijn geweest 
van een uitgestrekt middeleeuws kastelenlandschap dat uitwaaierde 
over de stroomruggen van de middeleeuwse loop van de Oude Rijn, 
westelijk van de stad. Een kastelenlandschap is daarbij te beschouwen 
als de voorloper van het begrip buitenplaatslandschap. In de definitie 
van Van Doesburg: ‘een regionale verzameling van kastelen en 
versterkingen die landschappelijk, morfologisch en functioneel een 
onderlinge samenhang vertonen’.179 

In het tussengebied tussen Alphen en Woerden vinden we langs de 
Oude Rijn geen kastelen, met uitzondering van het volledig militaire 
(vesting-)kasteel te Woerden. De kastelen die er waren lagen 
zuidelijker tussen de vesting Woerden en het kasteel van Montfoort 
langs het riviertje de Korte Linschoten.180 
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Fig. 42: Het kastelenlandschap rond Utrecht, afgebeeld in 1650 op een overzichtskaart van het 
ten zuiden van de Meern gelegen waterschap Heycop. Midden onder is de stad Utrecht afgebeeld 
met naar rechts de Vecht waarvan de oevers bezet zijn met de nodige kastelen. In het midden 
boven onder andere de kastelen de Ham, Vleuten en Ter Mey, gelegen langs de (maar deels afge-
beelde) meanderende Oude Rijn loop uit de Middeleeuwen. Het noorden is rechts. 
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Agrarische achtergrond: boerderijen
De oeverwal langs de Oude Rijn was vanaf de vroege elfde eeuw de 
uitvalsbasis voor het ontginnen van het achterland. Op de hogere en 
zanderige gronden van de oeverwallen ontstond dan ook al rond die 
tijd een relatief intensief boerderijlint.181 Het is dan ook logisch dat de 
oorsprong van meer dan de helft van de buitenplaatsen waarschijnlijk 
is terug te voeren op een boerderij. 

Een goed overzicht van het boerderijpatroon zoals dat er in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw uitzag, is te zien op de overzichtkaart 
van het Hoog Heemraadschap van Rijnland en het Groot Waterschap 
van Woerden van Dou & Broeckhuijzen uit 1670.182 Hoewel de 
boerderijen op de kaart schematisch zijn in hun weergave, is de 
positie vrij nauwkeurig gekarteerd en daarmee goed te koppelen aan 
het spreidingspatroon van de latere buitenplaatsen.183 In sommige 
gevallen kan op basis van het patroon met redelijke mate van 
zekerheid een exacte match worden gemaakt tussen buitenplaats en 
boerderij als voorloper.184 Op de plekken waar boerderijen dichter bij 
elkaar liggen is dat lastiger. Het is wel aannemelijk dat de locatie van 
de latere buitenplaatsen in die gevallen terugvoert op één van de 
boerderijen uit dit lint.185

Buiten een locatie geeft de kaart van Dou & Broeckhuijzen nauwelijks 
informatie over de verschijningsvorm van de boerderijen. Alleen bij 
de boerderijen (en latere buitenplaatsen) Agthoven en Langerode 
is de tekenwijze afwijkend en wordt meer aanleg en een grotere 
omvang gesuggereerd. Hoewel deze boerderijen in de literatuur niet 
worden aangeduid als ridderhofsteden suggereert de kaart dat het 

Fig. 43: Uitsnede overzichtskaart Hoog Heemraadschap Rijnland en Groot Waterschap Woerden  
(Dou en Broeckhuijzen 1670) rond Alphen met daarin duidelijk zichtbaar het patroon van boerde-
rijen langs de Oude Rijn. 
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hier in ieder geval wel gaat om een afwijkend en voornamer type van 
boerderijen. 

Op de kaart van Dou & Broeckhuijzen zijn ook duidelijke verschillen 
te zien in de afstand van boerderijen tot de rivier, die later ook 
blijken door te werken in de ligging van de buitenplaatsen. De 
meeste boerderijen liggen met hun erf direct aan de noordelijke of 
zuidelijke Rijndijk. Iets dat ook tegenwoordig nog steeds gebruikelijk 
is. De buitenplaatsen die vanuit deze boerderijen ontstonden zijn 
ook allen dicht op de dijk gebouwd, of zelfs buitendijks. Zowel op 
de minuutplannen van 1832 als de TMK van 1840 is dat patroon nog 
duidelijk herkenbaar. 

Tussen Alphen en Woerden liggen aan de zuidzijde van de rivier 
echter ook een aantal clusters van boerderijen duidelijk verder 
weg van de rivier, met een enkele insteekweg er naar toe. Het zijn 
plekken waar er direct langs de huidige rivierloop nog een strook 
zwaardere en nattere kleigrond ligt. De zavelachtige oeverwal waar 
het boerderijpatroon op is geënt, ligt op die plekken zo´n honderd 
meter zuidelijker. De oorspronkelijke boerderijen (en de latere 
buitenplaatsen) hebben dit bodemkundige patroon altijd gevolgd.186

Voor het Utrechtse deel is de situatie grotendeels vergelijkbaar. 
Voor dit gebied is bekend dat op de locatie van de buitenplaatsen 
Overvliet, Rijnsoever, Welgelegen en Rijnvliet eerst boerderijen 
lagen.187 Deze zijn ook, zij het schematisch, te herkennen op de kaart 
van het Sticht van Bernard de Roy uit 1696.188 Ook noordelijker lagen 
langs de Vleutense Wetering een aantal boerderijen die later tot 
buitenplaats werden doorontwikkeld.189

Fig. 44: Uitsnede overzichtskaart Utrecht (De Roy 1696) met boerderijpatroon. Een aantal zijn  
rond dat moment al getransformeerd tot buitenplaats. 
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Fig. 45: Buitenplaatsen met een agrarische achtergrond. Compilatie op 
basis van Rijken (2005), Stöver (2000), Regt (1920) aangevuld met kaart 
analyse van de overzichtskaart van Rijnland van Dou en Broeckhuijzen 
uit 1670 en die van Utrecht van de Roy uit 1696.

1. Lust tot rust (L.)
2. Haagwijk
3. Veld en Rijnlust
4. Overdorp
5. Weltevreden (L.)
6. Lindenhof
7. Dijkzigt
8. Oud Reinvliet
9. Agthoven
10. Bronstee
11. Rijnhoeve
12. Vredelust (O.)
13. Rijnleven
14. Poelzicht
15. Lustrust
16. Byelust
17. Meerwijk
18. Swanendrift
19. De Goekoop
20. Langeroden (?)
21. Hoogerwal
22. Amstelstein
23. Klein Raadwijk
24. Zuidzicht
25. Zeerust/Vrijhoeven
26. Rijnrust (A.)
27. Vredelust (A.)
28. Buitenzrog
29. Lang Gewenst
30. Woellust
31. Zomerlust
32. Meerderrust
33. Rijnoord ?

34. Grijpestein
35. Brittenrust ?
36. Swaenswijk
37. Rijnstroom
38. Ruimzicht
39. Weltevreden (A.)
40. Vredebest
41. Rijnhart
42. Verkeerde wereld
43. Buiten gedachten
44. Nieuweroord
45. Zeelust/Beeterhoop
46. Over ’t Veen
47. Valkendam
48. Ringburg
49. Hoogenburg
50. Withenlust
51. Lagenburg
52. Kruidenburg
53. Rustenburg
54. Raadwijk (B.)
55. Ravenspoort
56. Paardenburg
57. Rijnleven (B.).
58. Java Rust
59. Armveld
60. Knodsenburg
61. Boschlust (B.)
62. Lange Hoeve
63. Rijnoord
64. Noordborgh
65. Rijnsoever
66. Welgelegen

Leiden

Alphen

Zwammerdam

Bodegraven

N 0 2km

boerderij oorsprong zeker
boerderij oorsprong waarschijnlijk
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Fig. 46-48: Buitenplaatsen met een voorloper in de vorm van een ver-
sterkt huis met een verschijningsvorm tussen boerderij en kasteel in. 
Boven: het meerdere keren herbouwde huis Den Tol in de Hooge Waard 
bij Koudekerk in 1864 als half kasteel, half boerderij. Midden: boerderij 
Stoopenburg in 1608 met kasteelachtige torenuitbouw. Onder: de nog 
bestaande boerderij-buitenplaats Rijnenburg  op grond van het al in 
1420 verwoeste kasteel Rijnenburg.

Woerden Harmelen

Utrecht

46

47

48
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Nijverheid
Een beperkt aantal buitenplaatsen langs de Oude Rijn vindt zijn 
oorsprong qua locatie in een specifieke vorm van bedrijvigheid. 
Stöver noemt dit ´nijverheids-buitenplaatsen’.190 Langs de Oude Rijn 
gaat het allereerst om de locaties van kalkbranderijen en steenovens. 
Op de eerder genoemde kaart van Dou & Broeckhuijzen zijn er 
negen met naam genoemd. Hiervan kunnen er vier direct in verband 
worden gebracht met een latere buitenplaats.191 Rond Woerden is uit 
de literatuur bekend dat de relatief jonge buitenplaats Kop en Hagen 
(bouw in 1858) qua ligging direct gekoppeld kan worden aan de daar 
al aanwezige pannenbakkerij met dezelfde naam.192 Rond Utrecht 
was de steenbakkerij-industrie deels langs de Oude Rijn, maar vooral 
langs de Vaartse Rijn gevestigd, waar bedrijvigheid de drijvende 
kracht achter de buitenplaatsontwikkeling lijkt te zijn geweest.193 
Wel bevond zich langs de Oude Rijn vanaf het tweede deel van de 
zeventiende eeuw een uitgebreide industriële zone met water 
gerelateerde activiteiten zoals scheepwerfjes en olie- en houtmolens. 
Dit industriële gebied ontwikkelde zich binnen het raamwerk van 
de (maar deels uitgevoerde) uitbreidingsplannen voor Utrecht van 
burgemeester Moreelse langs de Oude Rijn. Alleen van buitenplaats 
Groenendaal op de hoek met de derde Moesgracht bij Utrecht (nu 
Croeselaan), is met zekerheid bekend dat deze een voorloper heeft 
gehad als pannenbakkerij.194

Recreatieve achtergrond: Speeltuinen en herbergen
Specifiek rond Leiden kunnen een aantal buitenplaatslocaties 
worden teruggevoerd op een voorloper in de vorm van zogenaamde 
‘speeltuinen’. Deze voor de recreatie aangelegde particuliere tuinen 
lagen direct rond de stad en ontstaan al in de eerste helft van de 
zestiende eeuw.195 In een gebied van 500 roeden (een kleine 2 
kilometer) vanuit de stadswallen mag op dat moment geen stenen 
bebouwing staan om ten tijde van belegeringen de vijand geen 
beschutting of onderkomen te bieden en het schootsveld vrij 
te houden.196 Dit gebied loopt tot aan de (latere) buitenplaats 
Rijnvreugd waar aan de Hoge Rijndijk een paal was geplaatst die de 
500 roeden grens markeerde.197 Ondanks verschillende pogingen van 
de vroedschap om het gebied leeg te houden, vult het zich tegen het 
einde van de zeventiende eeuw steeds meer op met allerlei tuinen. 
Het gevolg is dat rond 1730: 

Niet alleen alle de Cingels voor ’t grootste gedeelte met Tuinen 
bezet waren, en dat met die ook in menigte voor aan de Rywegen 
en Vaarten buiten alle Poorten vond, maar dat ook zelf op 
verscheide plaatzen zeer diep ingaande Lanen waren, die aan 
weerkanten tot den einde tot onnoemelyk vele Tuinen hadden.198
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Verschillende van deze tuinen groeien eind zeventiende eeuw door 
samenvoeging met andere tuinen uit tot grote complexen waar ook 
permanent verbleven kan worden. Ze worden zo feitelijk al snel een 
buitenplaats. Voorbeelden zijn de door Rijken uitgebreid beschreven 
buitenplaatsen Rijnvreugd (omgevormd voor 1696), Buitenzorg 
(omgevormd voor 1695) en Rijnstroom (omgevormd voor 1721).199 

Op het minuutplan van Leiden uit 1832 is te zien dat de volledige 
zone tussen de Hoge Rijndijk en de rivier rond de stad nog steeds 
bezet is met terreinen die typische speeltuin/buitenplaats attributen 
bevatten zoals koepels, tuinen, waterpartijen of tuinhuizen.200 
Een groot deel hiervan zal op dat moment waarschijnlijk nog als 
dagverblijf in gebruik zijn, al wordt in de OAT vrijwel alleen gesproken 
van ‘tuinhuizen’. Naast Rijnvreugd, Buitenzorg en Rijnstroom, lijkt ook 
Rijn en Landzicht (Veelzigt?), Veld en Rijnlust en een (niet bij naam 
genoemde) derde ‘lustplaats met huis en koepel’ echter wel degelijk 
een doorontwikkeling te zijn vanuit kleinere speeltuinen.201

Fig. 49: Kleinschalige speeltuinontwikkeling rond Utrecht. (Specht 1695). 
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Fig. 50-55: De continuïteit van een kasteelachtig voorkomen bij buitenplaatsen met 
een feodale oorsprongsvorm; voorbeeld Huize Harmelen

1646/1647: R. Roghman. Het herbouwde huis uit 1535. De rech-
terzijde is de frontvleugel die in 1633 werd vernieuwd. De haaks 
daarop staande vleugels dateren uit de Middeleeuwen.

1702: C. Specht. Het herstelde huis na de verwoestingen door de 
Fransen in 1672 inclusief een formele tuinaanleg maar ook met de 
visuele karakteristieken die aan een erkende Ridderhofstad wor-
den gesteld zoals een ophaalbrug en een slotgracht. Let ook op de 
(nog steeds daar aanwezige boerderij in de achtergrond.

1864: J. van der Kellen. Het gemoderniseerde huis met nieuw 
neogotisch portaal en toren. De parksetting in Engelse landschaps-
stijl is op deze foto niet zichtbaar.

1934: Een villa in chaletstijl gebouwd op de middeleeuwse on-
derbouw vormt de enige onderbreking van continuiteit van een 
kasteelachtig voorkomen. De villa werd binnen twintig jaar na de 
bouw alweer afgebroken.

1995: Het kasteelachtige landhuis uit 1949 inclusief volledig nieu-
we ombouw met kantelen op het middeleeuwse keldergewelf. 

1744: J. de Beijer: Een heel ander beeld dan in de gravure van 
Specht (zie hieronder). Onduidelijk is of Beijer zich op oudere 
afbeeldingen inspireerde of dat Specht een formele tuinaanleg 
suggereerde die in werkelijkheid niet aanwezig was.
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Net als bij Leiden ontstaan er in de zestiende eeuw ook rond Utrecht 
buiten de stadsmuren kleine recreatieve tuinen. Ze zijn te zien op de 
kaart van Utrecht van Specht uit 1695.202 Het zwaartepunt ligt aan 
de oostzijde rondom de Maliebaan, met een uitloper in noordelijke 
richting langs de Vecht.203 Aan de westzijde van de stad ligt een groot 
warmoes-complex binnen het voor de stadsuitbreiding van Moreelse 
gegraven stelsel van kanalen uit 1664. Van een speeltuin-cultuur 
zoals rond de singels van Leiden was hier echter geen sprake.204

Naast speeltuinen vormen tot slot ook herbergen een oorsprongsvorm 
voor buitenplaatsen. Bij Utrecht is de buitenplaats Welgelegen (deels) 
terug te voeren op herberg ’t Hommeltie (de Hommel), die al op de 
kaart van De Roy uit 1696 is afgebeeld (zie fig. 44). Hetzelfde geldt voor 
buitenplaats Jaffa die iets noordelijker langs de Vleutense Wetering 
ligt en in 1651 als herberg al onder die naam wordt genoemd.205

5.6 Transformatie
Een exact moment van ontwikkeling naar buitenplaats is voor veel 
locaties niet te geven. Uit de geaggregeerde eigendomsgegevens 
(zie bijlage 1) weten we dat de transformatieslag naar buitenplaats  
landschap zich in twee fases voltrekt. Een aanloopfase tussen circa 
1600 en 1710 die zich daarna vooral in Zuid-Holland gaat versnellen 
tussen 1710 en 1780. Vanaf ongeveer 1750 is daarnaast meestal goed 
vast te stellen uit welke elementen de buitenplaats was opgebouwd, 
waardoor vanaf dat moment de transformatie momenten scherper 
zijn aan te geven. 

De doorontwikkeling van kastelen en versterkte huizen naar 
buitenplaats
De doorontwikkeling qua functie vanuit verdedigbaar kasteel of 
versterkt huis naar buitenplaats is in de meeste gevallen gradueel 
verlopen tussen het einde van de zestiende eeuw (na het beleg van 
leiden in 1573-1574) en de tweede helft van de zeventiende eeuw. 
Het kan daarbij gaan om een verandering in gebruik, zonder dat 
direct de gebouwen (grootschalig) worden getransformeerd. Meestal 
wordt het oude kasteel echter op enig moment afgebroken en wordt 
er een nieuwe buitenplaats voor in de plaats gebouwd. 

Opvallend kenmerk bij deze categorie is dat bij herbouw als 
buitenplaats op plekken met een kasteelachtige oorsprong ook 
bij nieuwbouw vaak sprake is van een architectonische compositie 
met duidelijke kasteelachtige referenties. Bijvoorbeeld door het 
herintroduceren van torens, grachten en het realiseren van grotere 
compacte, hoog opgerichte, volumes. Kasteel Zwieten heeft 
bijvoorbeeld, zowel voor als na de grootschalige verbouwing naar 
buitenplaats door Gerard Bicker (1687-1716), in 1717 een duidelijk 
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(zij het wel voor die tijd modern) kasteelachtige voorkomen.206 
Hetzelfde geldt voor kasteel Zijlhof na de herbouw van 1598 of 1667 
en voor Poelgeest (bij de verbouwing van 1605). Ook bij de herbouw 
van het Hof van Alphen als buitenhuis in 1623, kreeg het geheel 
opnieuw duidelijk kasteelachtige trekken.

Een relatief goed gedocumenteerd en visueel te volgen voorbeeld van 
die continuering van kasteelachtige vormentaal door verschillende ver- 
en herbouwingen heen, is kasteel Huize Harmelen. Toen het kasteel in 
1536 door de Staten van Utrecht werd erkend als Ridderhofstad werd 
het, toen nog verdedigbare huis, al alleen tijdens de zomermaanden 
bewoont door de in de stad Utrecht residerende familie van Zuylen.207 
Toch behield het kasteel ook na zijn modernisatie in 1633 zijn 
Middeleeuwse uiterlijk, mogelijk ook in verband met de eisen die aan 
een erkende ridderhofstede werden gesteld. Na de verwoesting door 
de Fransen in 1672 werd de ruïne in 1680 verkocht aan de familie 
de With, die het kasteel in het begin van de achttiende eeuw vanaf 
de fundamenten weer opbouwde. Ook toen kreeg het opnieuw een 
kasteelachtig uiterlijk. Hetzelfde geldt voor de negentiende eeuwse 
verbouwingen, waarbij het kasteel werd gemoderniseerd, maar wel 
met gebruikmaking van klassieke kasteelachtige architectonische 
referenties. Bijvoorbeeld de vrij letterlijke toepassing van kantelen en 
andere typisch neogotische elementen binnen het kasteel zelf en in 
het uitgestrekte landschapspark (tuinhuis, duiventil).

De doorontwikkeling in Zuid-Holland vanuit de kleinere (deels) 
versterkte huizen die al sinds de vijftiende eeuw in handen waren 
van (vooral Leidse) patricische families, lijkt in zijn omvorming of 
herbouw gedurende de zeventiende eeuw een meer progressief 
architectonisch karakter te hebben dan de grotere kasteellocaties. 
Hoe deze kleinere huizen er voor de zeventiende eeuw uitzagen is 
vrijwel onbekend omdat afbeeldingen uiterst zeldzaam zijn. Het 
zal waarschijnlijk om hybride vormen zijn gegaan. Variërend van 
boerderijen die met een toren waren uitgebouwd, zoals we kennen 
van Stoopenburg, tot eenvoudigweg grotere stenen boerderijen 
zoals Rijnenburg, dat vlak bij Stoopenburg lag op het terrein van een 
al in 1420 verwoest verdedigbaar huis.208  Bij de doorontwikkeling 
naar buitenplaats werd hier architectonisch vaker gekozen voor 
een volledig nieuwe verschijningsvorm, die meer aansluit bij de 
zeventiende en achttiende eeuwse buitenplaatsarchitectuur zoals we 
die kennen uit de Vechtstreek. Een voorbeeld hiervan is Meerburg 
(noord) dat in 1640 door Jacob De la Court (1617-?) wordt herbouwd 
op de locatie van de ruïne van Ridderhofstad Meerburg. Op een 
anonieme tekening uit de tweede helft van de achttiende eeuw is 
de Hollands Classicistische opzet van het huis Meerburg (Noord) uit 
1650 goed te zien.209 



101

Fig 56-57: Zelfbewust patriciaat bouwt in een nieuwe stijl. Boven: buitenplaats Meerburg uit de zeventiende eeuw mogelijk naar ontwerp 
van Arent van ’s Gravesande (1610-1662) en gebouwd voor Jacob de la Court (1617- ?). Onder: buitenplaats Voordorp bij Leiderdorp in de 
jaren dertig van de achttiende eeuw.  

56
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Er lijkt vooral in Zuid-Holland in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw dan ook al geen sprake meer te zijn van kopieergedrag van de 
adel. Er is eerder sprake van een vroeg ontwikkeld zelfbewustzijn 
van het patriciaat ten opzichte van de adel, dat ook tot uitdrukking 
komt in een progressievere moderne bouwstijl van het classicisme.210 
In Utrecht valt op dat hier wel meer continuïteit is van de ´(Ridder)
hofstad-traditie’ die door De Bruin en Olde Meierink naast politieke 
en economische motieven, ook expliciet aan een statusmotief wordt 
gekoppeld.211 

De doorontwikkeling vanuit boerderijen naar buitenplaatsen
Van veel boerderijen in het Zuid-Hollandse deel is vastgesteld dat 
ze begin zeventiende eeuw al qua locatie in eigendom zijn gekomen 
van het stedelijk patriciaat en lagere, op de stad georiënteerde, adel. 
De Wilde stelt bijvoorbeeld dat het land in de ambachten Alphen, 
Aarlanderveen en Oudshoorn al in 1514 voor 92 (!) % in eigendom 
was van niet lokale eigenaren.212 

Voor het Sticht is minder onderzoek bekend naar bezitsverhoudingen 
uit deze periode.213 Wel is bekend dat het grondbezit van de stedelijke 
elite van Utrecht in de tweede helft van de zeventiende eeuw fors 
werd uitgebreid, toen de Staten overgingen tot verkoop van de 
geseculariseerde kloostereigendommen. Vanaf dat moment komt er 
meer land en boerderijen in stedelijk eigendom.

Het exacte moment van de doorontwikkeling van boerderij naar 
buitenplaats is, net als die bij kastelen, voor de meeste locaties 
niet te geven. Als we afgaan op de eerste vermelding van een 
‘heerenvoorhuys’ of ‘heerenhuys’ blijkt dat deze ontwikkeling al 
rond 1600 op gang is gekomen. Zo wordt het nu nog bestaande 
Kruidenburg al een paar jaar na de bouw bij de verkoop in 1615 aan 
de Amsterdamse koopman Gijsbert van Wieringen, omschreven 
als een ‘hofstede met herenkamer’.214 Een ander vroeg voorbeeld 
is hofstede Rhijnhart. Eigenaar Johan Booth (?-?) noemde zich 
gedurende zijn leven (illegaal) ‘heer van Rhijnhart’ als verwijzing 
naar zijn boerderij onder Alphen die hij persoonlijk tot (niet erkende) 
heerlijkheid had gepromoveerd. In 1656 verkrijgt hij wel het recht 
om een paar broedende zwanen daar te mogen houden. Een 
duidelijk statussymbool dat suggereert dat er sprake was van een 
dubbelgebruik als boerderij en buitenverblijf voor de in Den Haag 
wonende familie Booth.215

Van de meeste boerderijen weten we pas rond 1750 dat ze zich 
hebben doorontwikkeld tot buitenplaats. Toch zijn er verschillende 
aanleidingen om aan te nemen dat de ontwikkeling zeker in het 
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Zuid-Hollandse deel al (veel?) vroeger in de zeventiende eeuw heeft 
plaatsgevonden:

- Het meeste grondbezit inclusief boerderijen was al in het 
begin van de zeventiende eeuw in handen van patriciërs uit 
vooral Leiden, Amsterdam en Gouda.

- Veel boerderijen zijn in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw herbouwd waarvan sommige nog bestaan en duidelijk 
kenmerken hebben van gebruik als buitenverblijf. 

- Het kohier van 1732 bevat een groot aantal boerderijen die 
in gebruik zijn als buitenverblijf. Er zijn geen aanwijzingen 
dat er in de decennia daarvoor op grootschalige wijze 
boerderijen zijn bijgebouwd of herbouwd. De transformatie 
naar buitenverblijf kan dan al heel goed eerder hebben 
plaatsgevonden.

- De ontwikkeling in andere gebieden wijst ook op een 
ontwikkeling die al in het begin van de zeventiende eeuw 
plaatsvindt zoals bijvoorbeeld langs de Vecht en de Amstel 
waar de eerste hofstedes al in de eerste kwart van de 
zeventiende eeuw als buitenverblijf werden gebruikt.216

Buitenverblijf in boerderij geïntegreerd
De ontwikkeling van boerderij naar buitenplaats heeft tot 
verschillende resultaten geleid, afhankelijk van de manier hoe 
boerderij en buitenplaats met elkaar werden geïntegreerd, dan wel 
ruimtelijk gescheiden. 

De meest geïntegreerde vorm vormt de boerderij waarin een 
verblijfsdeel voor de eigenaar fysiek onderdeel uitmaakt van de 
boerderij in de vorm van een voorhuis, of een enkele kamer.217 In de 
literatuur wordt deze vorm vaak als een onvolwaardig tussenstadium 
beschouwd in de ontwikkelingsgang richting buitenplaats. Zo zien 
Stöver et al. de boerderij met herenkamer of voorhuis hoogstens 
als voorloper van een ‘volwaardige buitenplaats’.218 Van Luttervelt 
benoemt de herenkamer alleen als overgangsvorm naar zijn 
‘stadshuis-buiten.219  Vooral in het Utrechtse deel is deze vorm echter 
met succes tot in de negentiende eeuw in stand gebleven, zo blijkt uit 
twee goed gedocumenteerde voorbeelden uit de directe omgeving 
van Harmelen. 

Het eerste voorbeeld is boerderij (en voormalig buitenplaats) 
Noordborgh in Harmelen. Van het complex is een bescheiden 
huisarchief bewaard gebleven waardoor vanaf 1683 de ontwikkeling 
van het huis goed te volgen is. De huidige dwarshuisboerderij werd 
ergens in de achttiende eeuw gebouwd en wordt in een akte uit 
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1773 omschreven als ‘de heere huijsinge met de stallinge, koets 
en speelhuys op de Rhijn staende genaamt Noortborgh met sijn 
bepotinge en beplantinge, gelegen aen den Rhijn tusschen Harmelen 
en Woerden met een hofstede daer agter annex met negen en dartigh 
mergen soo wey, hoij als hennepland’.220 Hoewel het woord ‘annex’  
gelezen kan worden als een fysieke koppeling, kan het ook ‘naast’ of 
‘grenzend aan’ betekenen. Van Noordborgh weten we dat het ging 
om een boerderijdeel dat haaks op het monumentale voorhuis stond 
waardoor buitenverblijf en boerderij fysiek onderdeel uitmaakte 
van hetzelfde gebouw. Ook in latere documenten is er nooit sprake 
geweest van een vrijstaand herenhuis.

Een tweede voorbeeld waaruit de volwaardigheid van dit geïntegreerde 
type blijkt is het eveneens bij Harmelen gelegen huis Mariënberg. 
Het huis werd pas rond 1800 gebouwd. Ook toen werd nog steeds 
gekozen voor een geïntegreerde variant van een ´boerenwoning 
met heerenoptrek´ voor de rooms katholieke groot grondbezitter, 
meester timmerman, wethouder van Harmelen en afgevaardigde ter 
kantonnale vergadering, Berenardus Lenssinck (1777-1834).221 Het 
huis bestaat nog steeds. Er is hierdoor goed te zien hoe het dwarshuis 
zich richting de Oude Rijn presenteert als voornaam huis over twee 
verdiepingen met monumentale ingangspartij en hoge schuiframen, 
terwijl het lagere boerderij deel er aan de achterzijde haaks op staat.

Voor het Zuid-Hollandse deel zijn er ook goed gedocumenteerde 
voorbeelden waar met zekerheid is vast te stellen dat er eeuwenlang 
sprake was van een bouwkundig geïntegreerde combinatie van 
herenhuis en boerderij. Allereerst worden in het verpondingskohier 
van 1732 in het ambacht Bodegraven negen boerderijen benoemd 
als ‘bouwhuis met heerenvoorhuijs’. Daarnaast zijn er een beperkt 
aantal verkoopadvertenties waarin, net als bij boerderij Noordborgh, 
expliciet gesproken wordt over een ‘heerenhuizinge benevens eene 
achter en annex gemelde heeren-huizinge staande bouwmans 
woning’. Voorbeelden waarbij deze omschrijving gebruikt werd zijn 
de verkoopadvertenties voor de buitenplaatsen Lagenburg (in 1783) 
en Ringburg (1830).222 Ook andere boerderijen die nog bestaan en 
uit eind zeventiende eeuw of begin achttiende eeuw stammen, 
lijken door hun opzet en architectuur ook heel goed als kleinschalig 
buitenverblijf voor hun stedelijke eigenaren gediend te kunnen 
hebben.223

Ook in Zuid-Holland zien we tot het begin van de negentiende eeuw 
nog dat er geïntegreerde vormen van buitenplaats en boerderij 
worden gebouwd. Zo wordt buitenplaats Klein Raadwijk bij Alphen 
begin negentiende eeuw gerealiseerd door simpelweg een nieuw 
herenvoorhuis tegen een oudere boerderij uit de zeventiende eeuw 
te plaatsen.224 
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Fig. 58-59: Twee voorbeelden van een boerderij met geïntegreerd herenvoorhuis bij Harmelen. 
Een type dat nog tot zeker het einde van de achttiende eeuw als volwaardige buitenplaats werd 
gebouwd. Noordborgh (boven) en Mariënberg (onder).

58
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Buitenplaats met losstaande boerderij
Veruit de meest voorkomende variant is de combinatie van vrijstaand 
buitenhuis met een op afstand staande boerderij als onderdeel 
van het complex. Het buitenhuis, inclusief tuin, bos en plantage, 
had meestal een bescheiden grootte van 2 tot 4 (Rijnlandsche) 
morgen, circa 1,7-3,4 hectare. Het boerderijdeel bestond naast de 
bouwmanswoning uit 1 of 2 hooibergen, karnhuis, diverse schuren 
en (vanaf 1750) in het Hollandse deel ook steeds meer uit vrijstaande 
zomerhuizen. Boerderij en hooi- en weilanden samen hadden een 
omvang van 30 tot 50 morgen (25-43 hectare) waardoor de totale 
buitenplaats al snel een kleine 30 hectare bedroeg. 

Het is opvallend dat er bij dergelijke naast-, of achter elkaar gelegen 
buitenplaats-boerderijen nergens sprake was van versnipperd 
grondbezit. Losliggende landerijen op afstand van de buitenplaats 
of de boerderij zijn uitzonderlijk.225 Hieruit mag worden afgeleid dat 
er bij geen van de eigenaren ambitie was om de buitenplaats tot 
landgoedachtige proporties uit te bouwen. Het lijkt eerder te gaan 
om kleinschalige beleggingen in een renderend boerenbedrijf, dat 
naast pachtopbrengsten ook kon voorzien in producten en mankracht 
voor de buitenplaats.226 

De eenheid buitenplaats, boerderij, land en soms een overtuin, wordt 
in de achttiende eeuw vrijwel altijd als geheel doorverkocht. Vanaf het 
begin van de negentiende eeuw worden de verschillende onderdelen 
echter steeds vaker apart verkocht. Hierdoor gaat de buitenplaats 
meer en meer als zelfstandige ruimtelijke eenheid functioneren, los 
van de boerderij. Daar waar de boerderij verdwijnt, komt in dat geval 
vaak een kleinere variant in de vorm van de tuinmanswoning met 
broeierij of warmoesland terug.

De ontkoppeling van boerderij en buitenplaats markeert in veel 
gevallen ook de overgang naar een nieuw type eigenaar. Zolang 
de buitenplaats alleen in de zomermaanden gebruikt wordt of 
door de eigenaar verhuurd wordt, is de koppeling tussen boerderij 
en buitenplaats blijkbaar niet ongewenst of zelfs een handige 
combinatie.227 Op het moment dat de buitenplaatsen in eigendom 
komen van lokale elite (gedurende de negentiende eeuw) worden 
ze permanent bewoond. Mogelijk dat de combinatie met een 
functionerend melkveebedrijf vanaf dat moment niet langer een 
praktisch voordeel bood, maar zelfs als hinderlijk werd ervaren. 

Een voorbeeld waar dat loskoppelproces duidelijk is te volgen zijn 
de vier opeenvolgende verkopingen van de aanzienlijke buitenplaats 
Rijnstroom bij Alphen tussen 1841 en 1867. In 1841 bestaat het 
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totale complex uit de buitenplaats van 3 hectare, 7 bunder weiland 
met een bouwmanswoning, een apart staande woning direct langs 
de Rijn en ook nog de aan de overzijde van de Rijn gelegen kleine 
buitenplaats Ruim Zicht.228 Het geheel wordt door de Amsterdamse 
reder Jan Goedefried Coster (1796-1874) in dat jaar doorverkocht 
aan bankier en Tweede Kamerlid, Gerardus Wouter Verwey Mejan 
(1797-1850), die het huis permanent bewoont en de boerderij en de 
andere buitenplaats verhuurd. Na zijn dood in 1850 wordt het geheel 
opnieuw verkocht als totaalcomplex. Kopers zijn de (vermoedelijke) 
speculanten Jacob Schouten, Barend van Speekens en Bernardus 
van den Berkhof. In 1853 bieden zij de beide buitenplaatsen voor 
het eerst apart van elkaar te koop aan, nadat de boerderij en de 
landerijen al eerder los zijn doorverkocht. Hiermee blijft Rijnstroom 
als complex alleen nog met een overtuin over, waarbij de opmerking 
uit de verkoopadvertentie uit 1867 dat Rijnstroom ‘geheel met 
ijzeren hek is omgeven’ wel het meest veelzeggend is voor de 
toenemende privatisering van de buitenplaatsen ten opzichte van de 
hun omringende context.229 

Fig. 60: Twee soorten boerderij-buitenplaats combinaties naast elkaar in de Hoorn bij Alphen in 
1808. Aan de noordkant buitenplaats Swanendrift als geïntegreerde vorm (A). Daaronder (waar-
schijnlijk) buitenplaats Goekoop waarbij het buitenhuis als solitair gebouw voor de boerderij 
staat (B). 

A

B
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De ontwikkeling vanuit nijverheid
Het aantal buitenplaatsen dat voortkomt uit een industriële activiteit 
is heel beperkt (4% van het totaal). Het oudste voorbeeld is de 
spijkerfabriek en buitenhuis Damzigt (later Rijnsoever) die in 1777 
door Martinus Wolff (1752-1797) uit Utrecht wordt gesticht. Daarna 
volgt buitenplaats Groot Rhodos in Bodegraven in 1816 waarbij 
tegelijkertijd met de opbouw van een loodwitbranderij door de 
Amsterdamse verffabrikant Hendrik ter Meulen (1779-1849) een 
buitenhuis wordt gerealiseerd. Dicht bij Woerden wordt tot slot nog 
in 1858  door de directeur van een al bestaande steenbakkerij naast 
zijn fabriek de buitenplaats Kop en Hagen gebouwd. 

Buitenplaats ontwikkeling zonder nevenfunctie
Dicht bij de steden en rond Alphen lagen kleine concentraties 
buitenplaatsen waar geen sprake was van continuering van 
bestaand, meestal agrarisch gebruik, maar de buitenplaats volledig 
als ‘plaisierplaats’ werd herschapen. Het is niet toevallig dat het 
hier vooral om de meest uitbundig ingerichte buitenplaatsen van 
de achttiende eeuw gaat, zoals het bekende Brittenrust en Rijnoord 
onder Alphen, Voordorp en Rijnstroom bij Leiden, Withenlust bij 
Bodegraven, of Tjepma/Quarebbe en Oog in Al vlak bij Utrecht. 

Het lijkt erop dat juist deze buitenplaatsen het meest beantwoorden 
aan het beeld dat vaak gezien wordt als een ‘echte’ buitenplaats. Ze 
waren niet zozeer groter, maar wel vaak luxueuzer ingericht zoals 
we kunnen afleiden uit verkoopadvertenties of omschrijvingen in 
verkoopaktes of de OAT van 1832. Zo wordt het rond 1800 door de 
bekende tuinarchitect Gijsbert van Laar (1767-1820) in landschapsstijl 
herschapen Rijnoord in 1838 in een verkoopadvertentie (zie figuur 
108) beschreven als; 

De zeer aanzienlijke en alleraangenaamst gesitueerde 
buitenplaats genaamd Rijnoord, gelegen te Oudshoorn, aan 
den Rijn, in den kleinen polder, met twee ijzeren oprijhekken, 
waarvan één zeer fraai en naar den laatsten smaak bewerkt 
is: bestaande in een roijale heerenhuizinge, koepel, ananassen, 
druiven, perzikken, en abrikozen kasten en verdere broeijerijen, 
uitgestrekte moestuinen, groote menagerie met salon, schoone 
wandeldreven, buitengewoon schoone partijen, uitmuntenden 
wijnberg met grotwerk, allerfraaist land- of boerenhuisje, bosch, 
hertenkamp, twee watervallen, vischrijke vijvers, eilandjes met 
fraaije zwitserse berg en visscherhutje, te zamen groot ruim 7 
bunders, 63 roeden en 55 ellen.230

Ook deze complexen bestonden vaak uit een relatief kleine kern van 
een paar hectare buitenplaats in combinatie met aan de buitenplaats 
grenzende wei- en hooilanden. Maar juist bij deze categorie ontbreekt 
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dan een ‘bouwmanswoning’. Zo ook bij Rijnoord, waarvan in dezelfde 
advertentie als apart perceel nog wel ‘10 bunder, 17 roeden en 88 
ellen wei- of hooiland, gelegen te Oudshoorn, in den kleinen polder, 
achter voornoemde buitenplaats’ wordt aangeboden.231

Ondanks, of misschien wel juist door, hun extravagantie is ook deze 
categorie buitenplaatsen volledig verdwenen. Vaak heel plotseling, 
zoals Brittenrust waarvan alle sporen na de afbraak in korte tijd 
volledig werden uitgewist. Of Rijnoord, waarvan de tuin in hetzelfde 
jaar als de hierboven beschreven advertentie tot de grond toe werd 
afgebroken. Juist in een periode waarin de buitenplaatsen het moeilijk 
kregen waren zij te groot, te luxe of te ouderwets om mee te kunnen 
bewegen als voorkeuren veranderden. Vooral rond Alphen was juist 
deze categorie dan ook als eerste aan de beurt om te verdwijnen 
tijdens de fase van afbraak die rond 1800 begon.

Fig. 61: ‘De zeer aanzienlijke en 
alleraangenaamst gesitueerde 
buitenplaats Rijnoord’ aan het 
begin van de negentiende eeuw. 
Het introverte landschapspark is 
ontworpen door Gijsbert van Laar 
(1767-1820), boordevol bijzondere 
objecten zoals een wijnberg, her-
tenkamp, boerenhuisje, waterval-
len etc. Het is daarmee een goed 
voorbeeld van de meest luxeuze 
vorm van buitenplaatsen langs de 
Oude Rijn, waar geen historische 
connectie werd gecontinueerd met 
een boerderij. 
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5.7 Afbraak, herbestemming en herontwikkeling 
Na een lange periode van groei en een korte periode van stabilisatie 
valt het buitenplaatslandschap na 1800 langzaam uit elkaar. Ook 
al worden er hier en daar nog buitenplaatsen gebouwd, het totaal 
aantal buitenplaatsen daalt vanaf 1800 structureel. Die daling is 
niet overal even groot en gelijkmatig bleek al in paragraaf 5.3. Het 
agrarische middengebied tussen Alphen en Woerden wordt door de 
stedelijke regionale elite als eerste verlaten, terwijl rond Utrecht het 
buitenplaatsbezit eerder zelfs nog wat intensiveert dan afneemt. In 
de tweede helft van de negentiende eeuw is vooral het gebied tussen 
Leiden en Alphen een slagveld voor het buitenleven. Rond 1900 zijn 
er nog maar zeventien locaties in gebruik als buitenverblijf en was het 
buitenplaatslandschap en de buitenplaatscultuur definitief voorbij. 
Maar welk lot ondergingen de huizen na het verlaten van de laatste 
buitenplaatsbewoner? 

Fig. 62: Afbraak, herbestemming en herontwikkeling van buiten gebruik gestelde buitenplaatsen 
gedurende de achttiende en negentiende eeuw.

Sloop
Net als in andere voormalige buitenplaatslandschappen is het 
grootste gedeelte van de buitenverblijven uiteindelijk door de 
slopershamer aan zijn einde gekomen.232 In het totaal zijn 63 van de 
onderzochte 126 buitenplaatsen (51%) ergens tussen 1750 en 1945 
gesloopt en niet meer opnieuw als buitenplaats opgebouwd.233 

Het lijkt erop dat het hoge percentage sloop wordt ingegeven door een 
combinatie van (elkaar versterkende) factoren. Veel buitenplaatsen 
zijn aan het begin van de negentiende eeuw verouderd en steeds 

afbraak tot agrarische grond of samenvoeging

sloop en herbouwd met andere functie

herbestemming zonder sloop
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minder geschikt voor de toenemende behoefte aan permanente 
bewoning. Uit advertenties rond die tijd blijkt dat er steeds hogere 
eisen aan comfort worden gesteld en dat alleen die buitenplaatsen die 
gemoderniseerd zijn (zowel qua comfort als qua smaakvoorkeuren) 
nog aantrekkelijke verkoopobjecten blijven. 

Daarnaast wordt alternatief grondgebruik rond die tijd steeds 
aantrekkelijker. Bijvoorbeeld ten behoeve van het afkleien, of voor 
het ontwikkelen van een goed renderende pachtboerderij die 
qua opzet en omvang was ingesteld op de moderne manier van 
zuivelverwerking die sinds de tweede helft van de achttiende eeuw 
in opkomst komt.234 

Tot slot valt er geld te verdienen met het afbreken van buitenplaatsen 
en het doorverkopen van de bouwmaterialen en grond als 
speculatieobject.235 De vroegst bekende voorbeelden van het 
opkopen van buitenplaatsen als speculatieobject voor de sloop in het 
Oude Rijngebied zijn de broers (?) Barend en Daniel Vergunst, die al 
in 1767 het monumentale Berendrecht bij Aarlanderveen aankopen 
voor 16.000 gulden. Twee jaar later is het buiten door hen afgebroken 
en wordt de grond verkocht om ‘uit te bakken’ als kleigrond.236 
Naast bouwmaterialen wordt zelfs de levende have van afgebroken 
buitenplaatsen verhandeld. Bijvoorbeeld de  enorme collectie 
bijzondere ‘kamervogels’, ‘getijgerde herten en rheeën’, de ‘blaauwe 
Zuid-Amerikaansche Struisvogel met den witten kop en hals’ en de 
‘dubbele sprekende Byö’ van buitenplaats Rijnoord, die in hetzelfde 
jaar als de buitenplaats wordt afgebroken door handelaar Willem van 
Aken uit Rotterdam via advertenties te koop worden aangeboden.237

Het merendeel van de gesloopte buitenplaatsen wordt na afbraak 
in gebruik genomen als agrarisch land in combinatie met de bouw 
van een nieuwe boerderij (30%). De piek van sloop en herbouw als 
boerderij ligt in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Het 
zijn op dat moment steeds vaker de pachters van bij de buitenplaats 
horende boerderij die op dat moment het totale complex opkopen 
en direct of geleidelijk het geheel omvormen tot een agrarisch 
bedrijf. Zo was bijvoorbeeld de zeventiende eeuwse buitenplaats 
Hoevensrust/Javarust onder Bodegraven een typisch voorbeeld van 
een ‘bouwmanswoning met (vrijstaande?) heerenhuysinge’. Nadat 
zijn familie al drie generaties de boerderij heeft gepacht, koopt 
Huibert van Oosterom (1876-1941) in 1910 het totale complex. Twee 
jaar later sloopt hij het verouderde huis en vervangt het door een 
nieuwe boerderij. 

Ook de boerenfamilie Corts was al enkele generaties pachter toen zij 
na veel wikken en wegen in 1950 besloten om de kans te grijpen en 
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zelf eigenaar te worden van buitenplaats Rijnhoeve bij Koudekerk. In 
zijn memoires beschrijft Jan Dirk Corts (1899-1975): 

Vervolgens besloten we RIJNHOEVE te kopen en het grote 
herenhuis te slopen en van het oude materiaal een nieuw 
voorhuis te laten bouwen, passend bij de hoge kastanjebomen 
en de grote bedrijfsgebouwen. In het voorjaar van 1951 kwamen 
tekeningen en vergunning voor verbouw af. In dat voorjaar werd 
door praktisch het hele gezin meegewerkt aan de sloop. Met 
behulp van de landbouwtractor werden de muren omgetrokken, 
zodat dit alras was beslecht. Vijf tot zes fabrieksarbeiders, uit 
de naaste omgeving, kwamen na werktijd stenen bikken. De 
tekening had uitgewezen dat er ruim 100.000 stenen nodig waren 
voor de nieuwbouw. Achteraf bleek, dat het oude gebouw ruim 
125.000 bruikbare stenen had opgeleverd. Tegelijkertijd werd 
de verbouwing ter hand genomen. Alles ging even massaal en 
na enkele maanden konden we onze intrek nemen in de nieuwe 
boerderij.238

Afkleien voor de dakpan en steenindustrie 
Door het grootschalig uitkleien van de meeste polders werd het in de 
negentiende eeuw steeds lastiger om rond Alphen en Woerden nog 
gronden te vinden die op rendabele wijze konden worden afgekleid 
om verwerkt te worden tot baksteen of dakpannen. Het beschikbaar 
komen van buitenplaats-terreinen die voor gunstige prijzen ‘tegen 
afbraak’ werden verkocht was dan ook een aantrekkelijke propositie 
voor de steenfabrikanten ter plaatse. Advertenties speelden hier ook 
op in door bijvoorbeeld expliciet te vermelden dat de mee te verkopen 
landerijen ‘geheel bezet [zijn] met extra beste pannen en estrik aarde 
op een zeer gemakkelijke wijze kunnen worden uitgeklaard’ of dat de 
‘consentie voor uitaarden al is verleend’. 239

Van zes buitenplaatsen rond Alphen staat vast dat de sloop direct 
gekoppeld was aan de productie van baksteen en dakpannen.240 Zo 
wordt in het protocol van overdracht van buitenplaats Langerode bij 
Alphen al in 1778 expliciet aangegeven dat de grond bestemd was 
voor ‘pan- en estrikaarde’.241  

Verkaveling tot woningbouw
Aan het eind van de negentiende eeuw begint de stadsexpansie 
van zowel Leiden als Utrecht ook haar tol te eisen. Het zijn dan 
niet (alleen) vervallen of ouderwetse buitenhuizen die gesloopt 
worden. Ook relatief jonge buitenplaatsen moeten wijken voor de 
stadsuitbreiding. Zo wordt buitenplaats Nippon in 1894 gesloopt 
om de bouw van 34 burgerwoningen mogelijk te maken.242 De 
buitenplaats is dan nog maar net een eeuw oud en vooral de tuin 
wordt tot vlak voor sloop nog regelmatig bezocht om de vermaarde 
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Fig. 64: Het empirehekwerk van 
buitenplaats Agthoven in 1957 ver-
wijst nog steeds naar de verdwenen 
buitenplaatscultuur. 

Fig. 63: Het voorhuis van buiten-
plaats Java Rust voordat het in 1912 
gesloopt zou worden.
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plantencollectie te bewonderen van de beroemde Japan kenner 
en botanicus Jhr. Phillip Franz von Siebold (1796-1866) die hier 
lang heeft gewoond.243 Andere buitenplaatsen volgen. Rijnstroom 
bij Leiden moet bijvoorbeeld wijken voor de aanleg van het Rijn-
Schiekanaal. 244 De gemeente Utrecht koopt rond 1920 zowel de 
buitenplaats Welgelegen als Oog in Al op. Niet de huizen maar de 
bestaande parkaanleg vormt daarbij de belangrijkste motivatie. 
De tuinen worden omgevormd tot stadspark als onderdeel van de 
westelijke stadsuitleg, waarbij de laatste bewoners soms nog tot hun 
dood in het buitenhuis mogen blijven wonen.245 

Herbestemming
Herbestemming van buitenplaatsen komt in de gehele negentiende 
eeuw maar negen keer voor. Het vroegst bekende voorbeeld is de 
omvorming van buitenplaats Rijnzicht in 1796 tot ‘statie’ voor de 
Rooms Katholieke inwoners van de dorpen de Meern, Vleuten en 
Oudenrijn. Het armenbestuur van de latere parochie O.L.V. ten 
Hemelopneming te De Meern koopt hiervoor de dan nog maar net 
dertig jaar oude buitenplaats Rijnzicht aan van Cornelis van Rossum 
(1753-1823), die de buitenplaats nog maar een jaar daarvoor zelf had 
gekocht.246  

Een sociaal-maatschappelijke herbestemming komt vaker voor. 
Zo wordt de bekende buitenplaats ‘Meerburg’ (zuid) van Pieter 
De la Court (1618-1685) onder Zoeterwoude in 1856 tot pastorie 
omgevormd. Buitenplaats Voordorp wordt in 1863 een kindertehuis 
van de Haagsche vereniging Kinderzorg en Withenlust bij Bodegraven 
wordt in 1867 omgevormd tot ontmoetingsgebouw voor de 
‘vereniging van Christelijke belangen’.247 

Niet alle buitenplaatsen die worden omgevormd is een dergelijk nobel 
lot beschoren. Overpost wordt in 1908 door de laatste eigenaar, Jhr. 
J. A. Boreel de Mauregnault (1880-1945), omgevormd tot visserij- en 
ijsfabriek, terwijl hij zelf het nabijgelegen Rheimheim (vml. Rust en 
Werk) huurt. Diezelfde buitenplaats zal enkele decennia later worden 
opgenomen in het in 1950 opgerichte vogelpark Avifauna.248 

In het algemeen kan echter gesteld worden dat herbestemming een 
uitzondering was en dat het beeld overwegend gekenmerkt wordt 
door sloop, eventueel in combinatie met herontwikkeling. Als het stof 
rond 1940 is neergedwarreld zijn er nog maar negen buitenplaatsen 
bewoond. Het gaat dan nog om een handjevol notabelen die 
herinneren aan een snel verdwijnende wooncultuur. Hun groep is 
het onderwerp van het tweede deel van deze reconstructie en het 
volgende hoofdstuk; de eigenaren.
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Fig 65-66: Buitenplaats Rijnstroom 
te Alphen wordt in 1895 aange-
kocht door de Vereniging Martha 
Stichting voor onverzorgde kinde-
ren.  De opvoedkundige taak wordt 
duidelijk gecommuniceerd door 
toevoeging op de daklijst van de bij-
beltekst ‘werpt al uw bekommernis 
op God want hij zorgt voor u’. Het 
gebouw wordt in 1926 afgebroken. 

65

66
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6. Eigenaren

6.1 Eigenaren als landed elite
Deze studie is niet alleen op zoek naar een buitenplaatslandschap 
met grote gebouwen in grote tuinen, maar vooral ook naar de 
onderliggende buitenplaatscultuur waar dat buitenplaatslandschap 
een uiting van is. Een cultuur die sterk verbonden is met het begrip 
(landed) ‘elite’ en ‘leefstijl’. Maar bovenal een cultuur die gevormd 
wordt door mensen. Willen we het buitenplaatslandschap dat kon 
ontstaan begrijpen, dan zullen we dus eerst inzicht moeten hebben 
in de samenstelling en de motieven van de bijna 800 eigenaren 
die in dit onderzoek figureren. Juist hier is dan ook het citaat van 
architectuurhistoricus Mark Girouard dat voorin dit rapport staat van 
belang; ‘There is not much point in looking at the houses until one 
has looked at the households’.249

Die eigenaren zijn samen te vatten onder het begrip ‘landed elite’.
Een begrip dat in zichzelf al het fenomeen van het buitenwonen 
koppelt aan elite. Thompson definieert (voor de Britse situatie) 
het begrip landed elite als ‘the dominant group which owned large 
country houses, the estates that support them, and the commanding 
influence which went with them’.250 Hoewel dit begrip aanzienlijk 
moet worden terug geschaald naar de Nederlandse situatie en zeker 
die langs de Oude Rijn, is hij wel bruikbaar omdat hij twee van de 
drie Weberiaanse kenmerken van de elite omvat. Namelijk zowel de 
financiële middelen om een buitenplaats te kunnen verwerven en te 
behouden, als ook de politieke, sociale of culturele dominantie,  ‘the 
commanding influence’, die gekoppeld is aan het bezit. Daarnaast 
voegt Thompson zelf nog aan haar definitie toe dat ‘the purchase 
of an estate was necessarily both a signal of an intention of being 
converted into a landed gentleman and a talisman for automatic 
absorption into landed society’.251 Daarmee wordt ook de rol van 
de buitenplaats als instrument van sociale stijging en sociaal beheer 
door de eigenaar geïncorporeerd in het begrip landed elite.
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Een stedelijke herkomst hoeft dus niet per definitie een voorwaarde 
te zijn om tot de landed elite gerekend te worden, ondanks dat dit wel 
de dominante groep is in de zeventiende en achttiende eeuw. Het gaat 
veel meer om de intentie die wordt nagestreefd met de aankoop en 
het bewonen van een buitenplaats. Of dat nu het onderstrepen is van 
een (geambieerde) sociale status, of een bijvangst van een financieel 
gemotiveerde belegging. De landed elite bevat al die mensen die 
vanuit verschillende motieven een gezamenlijke wooncultuur delen. 
Het is daarmee ook in hoge mate een attenderend begrip.
 
Door die wooncultuur centraal te stellen kan vervolgens wel degelijk 
worden afgebakend wie wel en wie niet tot die landed elite gerekend 
kunnen worden. Het is niet de boer die de buitenplaats koopt maar 
hem afbreekt (wel de financiële middelen, niet de wooncultuur). Het 
is wel de lokale arts en dominee die hun sociale status als notabele 
onderstrepen door in de rand of net buiten het dorp op een klein 
buiten te gaan wonen. 

Van die landed elite worden in dit hoofdstuk vier aspecten 
geanalyseerd. De geografische herkomst, de sociale stratificatie, 
de invloed van gender en de familiaire relaties tussen de elkaar 
opvolgende eigenaren. 

6.2 Geografische herkomst
Voor de totale onderzoeksperiode is allereerst de geografische 
herkomst van de eigenaren onderzocht. Deze gegevens zijn 
geaggregeerd naar tijdvakken van vijftig jaar om inzicht te krijgen in 
eventuele verschuivingen. Binnen de analyse is onderscheid gemaakt 
in drie herkomst categorieën:

- De eerste categorie ‘lokale herkomst’ bestaat uit eigenaren 
waarvan kan worden vastgesteld dat zij  de buitenplaats 
permanent hebben bewoond en zich dus volledig gevestigd 
hebben in het gebied, of die al voor aankoop van de 
buitenplaats in de directe omgeving woonden. 

- De tweede groep bestaat uit de eigenaren met een 
vaste woonplaats elders. Het gaat daarbij vrijwel zonder 
uitzondering om stedelijke elite uit het gewest Holland en 
Utrecht. Omdat er grote verschillen zitten binnen deze groep 
is deze categorie verder onderverdeeld in de belangrijkste 
herkomstgebieden, namelijk de steden Leiden, Utrecht, 
Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Woerden, Dordrecht en 
een categorie ‘overig’. 

- De derde groep bestaat uit eigenaren waar de herkomst niet 
van is vast te stellen. Hoe verder weg in de tijd hoe groter 
deze groep is. Tussen 1700 en 1750 bedraagt dit al 43% 

Voor 1700 zijn de gegevens zo fragmentarisch dat van een zinvolle 
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aggregatie die op systeemniveau iets kan zeggen al geen sprake meer 
is. Deze periode is dan ook in dit deel van het onderzoek buiten 
beschouwing gelaten.

Het is belangrijk om op te merken dat de geografische herkomst van 
de eigenaren van buitenplaatsen niet per definitie gelijk hoeft te zijn 
aan de geografische herkomst van de bewoners. Tijdens de gehele 
onderzoeksperiode worden er buitenplaatsen verhuurd. De gegevens 
of dat gebeurde en vooral wie de huurders waren, zijn echter zo 
fragmentarisch dat ze niet in een zelfde overzicht als de eigenaren 
verwerkt kunnen worden. Voor dit onderzoek is dit onderscheid 
dan ook niet aangebracht. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in 
hoeverre de geografische herkomst van eigenaren en huurders van 
elkaar verschillen.

De grote lijn: van regionaal naar lokaal eigenaarschap
De meest opvallende ontwikkeling door de tijd heen is de forse 
verschuiving van regionaal naar lokaal eigenaarschap. Tot 1750 zijn 
maar 10 van de 181 eigenaren (6%) van lokale origine. Rond 1800 is 
dit aantal al dubbel zo groot. Die eerste omslag tussen 1750 en 1800 
is vooral te danken aan de opkomst van een nieuwe plattelandselite 
rond Alphen, Koudekerk en Oudshoorn. 

 1700-1750

1700-1750 
percentages

1750-1800

1750-1800 
percentages

1800-1850

1800-1850 
percentages

1850-1900

1850-1900 
percentages

Onbekend 77 43% 75 26% 41 16% 22 17%
Lokaal 10 6% 45 16% 98 38% 89 69%
Leiden 31 17% 50 17% 39 15% 4 3%
Utrecht 17 9% 41 14% 20 8% 4 3%
Amsterdam 17 9% 39 13% 22 8% 3 2%
Gouda 4 2% 11 4% 4 2% 0 0%
Rotterdam 10 6% 8 3% 6 2% 2 2%
Dordrecht 0 0% 3 1% 12 5% 0 0%
Zeeland 0 0% 7 2% 4 2% 0 0%
Den Haag 7 4% 2 1% 7 3% 3 2%
Overige steden 8 4% 8 3% 6 2% 2 2%
Totaal 181 100% 289 100% 259 100% 129 100%

Fig. 67: Geografische herkomst eigenaren tussen 1700 en 1900. 
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De bestuurselite en de economische elite binnen het ambacht 
Oudshoorn zijn de eerste voorbeelden van de opkomst van zo’n nieuw 
gevormde en lokaal gewortelde elite die overgaat tot het aankopen, 
bewonen en verhuren van buitenplaatsen die daarvoor in eigendom 
zijn van de elite uit steden uit de regio.252 Schout en secretaris van 
Oudshoorn, Thomas Buchardus de Bock (1720-1788), is daarvan 
niet alleen het vroegste voorbeeld, maar ook de meest uitgesproken 
exponent. Tien jaar na zijn aanstelling als notaris in Oudshoorn in 
1755 koopt hij de buitenplaats Woellust, die hij twee jaar later blijkt te 
verhuren aan zijn zwager Jan Loopwijk. In 1775 blijkt hij ook eigenaar 
te zijn van de vlakbij gelegen buitenplaats Weltevreden en in 1785 
koopt hij ook nog de buitenplaats Buitenzorg aan waar de familie 
zelf haar intrek neemt.253 Andere lokale families zoals het echtpaar 
Willem Dirkszoon Kalkoven (1723-1774) en Maria van Leeuwen 
(1735-1821) volgen zijn voorbeeld en vestigen zich rond Oudshoorn 
op buitenplaatsen als Rijnlust, Zuidzicht en Buitenzorg. Maria van 
Leeuwen was één van acht rijkste inwoners van het ambacht met een 
vermogen van meer dan 50.000 gulden. Haar man Willem Dirkszoon 
Kalkoven behoorde tot de bestuurlijke elite als notaris en schout. Zijn 
familie wordt door Labordus benoemd als één van de  ’groot-families’ 
van Oudshoorn, die zich via huwelijken parenteerde aan families die 
vooral tot de economische elite van het ambacht werden gerekend, 
zoals de familie van Leeuwen maar ook Vermij, Van Wieringen en 
Vervoorn.254 

De exponentiële groei van het lokale eigenaarschap zet zich gedurende 
de gehele negentiende eeuw door. Hierdoor is rond 1900 uiteindelijk 
69% van de dan nog bestaande buitenplaatsen in eigendom van de 
lokale plattelandselite waar de buitens in liggen. 

Regionale herkomstgebieden en territoriumvorming
Van de landed elite met een niet lokale herkomst komt het merendeel 
gedurende de totale onderzoeksperiode uit Leiden. Gezien de 
economische achteruitgang van de stad in de achttiende eeuw is het 
verbazingwekkend dat de stedelijke elite zo lang bleef investeren in de 
buitenplaatsen langs de Oude Rijn. In 1743 bezaten al 68 Leidenaars 
ergens buiten de stad een buitenplaats.255 Vanuit het kohier van 1732 
zijn negen buitenplaatsen langs de Oude Rijn zeker aan Leidenaren 
te koppelen en vier vermoedelijk.256 Hieruit blijkt dat ongeveer 20% 
van alle buitenplaatsen van de Leidenaren in de eerste helft van de 
achttiende eeuw langs de Oude Rijn lagen.257 De overige lagen in een 
grote krans rondom de stad, op de strandwallen of langs de Vliet.258

Het ‘Leidse territoir’ langs de Oude Rijn strekte zich uit van de 
stadsgrens tot ver voorbij Alphen. Alleen de hoogleraar in de 
welsprekendheid te Leiden, Petrus Burmann (1668-1741) vestigde 
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zich tussen 1733 en zijn dood in 1741 zomers met veel genoegen 
op zijn buitenplaats Batestein te Harmelen, ruim zes uur reizen uit 
Leiden. 259 

Utrecht
Het aandeel Utrechtse eigenaren in het totale gebied heeft altijd 
lager gelegen dan dat van de Leidenaren. Mogelijk doordat de 
Utrechtse elite zich al veel vroeger dan de Leidenaren oriënteerde 
op andere plekken zoals de Utrechtse Heuvelrug en dat er door 
het Utrechtse patriciaat meer werd geïnvesteerd in het stadshuis 
dan in de buitenplaats (zie ook hoofdstuk 8). Veel buitenplaatsen 
direct langs de Oude Rijn werden er rond Utrecht in ieder geval niet 
gebouwd, waardoor het aandeel Utrechtse eigenaren, ondanks de 
nabijheid van het gebied gedurende de totale onderzoeksperiode, 
niet veel hoger lag dan dat van de Amsterdammers. 

Het spreidingspatroon van het buitenplaatsbezit van de Utrechtse elite 
langs de Oude Rijn is daarentegen wel veel stabieler in tijd en ruimte 
dan dat van de andere stedelijke elites. Zo is het buitenplaatsbezit 
van de Utrechtenaren geografisch veel duidelijker afgebakend. Vanaf 
buitenplaats Noordborgh (in het meest westelijke Stichtse ambacht 
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Fig. 68: Het herkomstgebied van het buitenplaatslandschap gedurende de zeventiende en acht-
tiende eeuw: de totale tegenwoordige Randstad. 
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Haenwijck bij Harmelen) zijn alle oostelijker gelegen buitenplaatsen 
altijd vrijwel permanent in bezit geweest van stedelijke elite uit 
Utrecht of lokaal gewortelde eigenaren. Dit ‘Utrechts territoir’ valt 
precies samen met de provinciegrens tussen Holland en het Sticht 
van voor 1820. 

Amsterdam
Het aantal (bekende) Amsterdamse eigenaren van buitenplaatsen 
is gedurende de gehele achttiende en negentiende eeuw bijna 
even hoog als die uit de stad Utrecht. Het verschil is dat er in het 
geografisch spreidingspatroon echter geen sprake is van een exclusief 
‘Amsterdams territoir’, zoals dat wel zichtbaar is voor Leiden en 
Utrecht. De Amsterdammers hadden vrijwel geen buitenplaatsen in 
het deel dat bij het Sticht hoorde, maar mengden zich zowel in tijd 
als in ruimte wel in het totale Zuid-Hollandse gebied tussen Leiden 
en Woerden.

Rond Alphen valt op dat de Amsterdammers vooral de ‘betere 
buitenplaatsen’ in bezit hadden. Namelijk die buitenplaatsen 
die groter van omvang zijn (meer als drie hectare) en waar het 
accent vooral op het recreatieve aspect ligt en er veel minder op 
de combinatie met een boerderij. Iets wat zichtbaar is in grotere, 
voornamere huizen en royalere parkaanleggen.260

Ook in het tussengebied tussen Alphen en Woerden waren de 
Amsterdammers vertegenwoordigd, maar dan als eigenaren 
van boerderijen met een herenvoorhuis of alleen maar een 
herenkamer.261 Het gaat daarbij niet per definitie om een groep met 
een lagere sociaal maatschappelijke stratificatie dan degenen die de 
veel luxueuzere buitenplaatsen rond Alphen aankocht. Een voorbeeld 
daarvan is boerderij-buitenplaats Ringburg die tussen 1719 en 
1741 twee generaties lang in eigendom was van (erfgenamen van) 
Cornelia Pauw (1648-1725), vrouwe van Achttienhoven en Den Bosch 
en weduwe van Coenraad, rijksgraaf van Heemskerck (1646-1707), 
secretaris en pensionaris van Amsterdam en gezant van de Republiek 
in Madrid, Wenen en Parijs. 

Gouda
Het totale buitenplaatsbezit van de Goudse elite is in de achttiende 
eeuw altijd beperkt gebleven tot vijftien à twintig stuks.262 Het aantal 
Gouwenaren dat een buitenplaats langs de oude Rijn had bedroeg 
alleen daardoor al waarschijnlijk nooit meer dan 4 tot 5% van het 
totale aantal eigenaren. Het buitenplaats bezit bleef ook beperkt 
tot een aantal Goudse patriciërsfamilies zoals Van der Does, Van der 
Hoeven, De Moor van Immerzeel, Schippers en Van Teylingen en 
ook maar een tiental locaties.263 In de negentiende eeuw verdwijnt 
deze groep als eerste. Na 1850 is geen enkele buitenplaats meer te 
koppelen aan een Goudse eigenaar.
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Dordrecht
Een specifieke netwerkgroep binnen de landed elite nemen de 
eigenaren uit Dordrecht in. Het gaat daarbij om een drietal families 
die rond Alphen in korte tijd meerdere aanzienlijke buitenplaatsen 
aankopen, maar als groep rond 1850 vrij plotseling ook weer 
volledig verdwijnen. De Dordtse reder en koopman Jacob Staets 
van Hoogstraaten (1763-?) koopt als eerste in 1784 de voorname 
buitenplaats Rijnoord voor 30.000 gulden.264  Hoewel hij de 
buitenplaats al in 1791 verkoopt, komt deze in 1801 opnieuw in 
handen van een Dordtse patriciërsfamilie. De nieuwe eigenaar Samuel 
Crena (1740-1807) is getrouwd met de eveneens uit Dordrecht 
afkomstige Geertruida van Poelien (1741-1813) en daarnaast actief 
in het bestuur van de Bataafse Republiek. De familie Crena en van 
Poelien (Nuland) zijn meerdere keren geparenteerd en bezitten rond 
1800 ook nog de eveneens aanzienlijke buitenplaatsen Brittenrust en 
Postrust.265 De vrijwel direct ernaast gelegen buitenplaats Raadwijk 
komt in 1801 in handen van de Dordtse patriciër Adam Stratenus (?-
1807) die ook buitenplaats Over ’t Veen ten zuiden van Alphen in 
eigendom had. 

6.3 Sociale stratificatie

Fig. 69: Amsterdammers zijn een interessante eigenaarsgroep in het Oude Rijngebied vanwege 
een aantal opvallende accenten in hun locatiekeuze en leefstijl die duiden op een groter belang 
van de buitenplaats als onderling distinctiemiddel binnen het Amsterdams patriciaat dan bijvoor-
beeld binnen de stadselite van Leiden of Gouda. Hier afgebeeld, samen met zijn medebestuurders 
van het oppercommisariaat der Walen in 1715, het Amsterdamse schepenlid Jan Agges Scholten 
(1690-1772, links) die tusen 1744 en 1752 eigenaar was van één van de ´betere buitens´ rond 
Alphen (Rijnoord) en daarnaast de titel ´heer van Aschat´ mocht voeren vanwege het eigendom 
van de, in de provincie Utrecht gelegen, heerlijkheid Aschat.
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6.3 Sociale stratificatie

Stratificatiemodellen
Vanuit de theorieën van Weber en Bourdieu zijn er in de afgelopen 
decennia verschillende stratificatiemodellen ontwikkeld en toegepast 
in regionale of lokale studies naar elites binnen verschillende 
tijdsperiodes.266 Zo hebben Prak en De Jong voor de steden Leiden 
en Gouda overtuigend aangetoond dat de elite van middelgrote 
Hollandse steden in de achttiende eeuw bestond uit personen en 
families die een vooraanstaande positie innamen in de ‘maatschappij 
als geheel’.267 Criteria daarvoor zijn volgens hen het bezit van politieke 
macht (al dan niet zichtbaar in het bekleden van hoge functies) én 
economische macht en welstand. Het gaat om ‘regenten’, leden van 
de vroedschap van schout, schepenen en burgemeesters, die vaak 
ook bovenlokaal een aantal ambten bekleden, zoals lid van het 
college van het Hoogheemraadschap Rijnland, stadsrepresentant bij 
de staten van Holland of de admiraliteit in Amsterdam.268 

De regenten vormen binnen het model van Prak en De Jong de kern 
van een grotere sociale groep die aangeduid kan worden met de term 
‘patriciaat’. Het gaat dan om de groep familieleden van de regenten. 
Bij het patriciaat is er in de termen van Weber eerder sprake van 
een ‘stand’ die haar machtbasis heeft liggen in kennis, status, eer 
en levensstijl.269 Afhankelijk van de lokale situatie blijkt dat er ook 
binnen deze stand nog wel degelijk ‘standsverschillen’ aanwezig 
waren tussen rijke en armere families, inheemse en niet-autochtone 
families en als gevolg van factievorming.270

Hoewel deze omschrijving van elite voor het merendeel van de 
zeventiende- en achttiende eeuwse buitenplaats eigenaren die 
in deze studie figureren zal blijken te voldoen, laat de indeling van 
Prak en De Jong voor dit gebied drie relevante groepen buiten 
beschouwing namelijk:

- Rijke kooplieden die (nog) niet doorgedrongen zijn tot de 
politieke macht of door hun religieuze achtergrond geen 
toegang hiertoe hadden maar wel hun welstand willen 
tonen door hun buitenhuis.

- Hoge militairen, academici, notarissen, renteniers, clerici.
- Hollandse en buitenlandse adel.

De eerste groep kan nog gezien worden als ‘aspirant-regenten‘ die 
al wel over voldoende financiële en materiële welstand beschikken, 
maar nog niet over voldoende politieke macht en maatschappelijk 
aanzien (de andere twee Weberiaanse bouwstenen). Prak en De Jong 
tonen in navolging van Roorda aan dat juist deze categorie zich in 
twee tot drie generaties kon innestelen in de politieke elite, vrijwel 
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altijd via huwelijken.271 Hoewel er binnen de steden zeker sprake was 
van oligarchisering binnen het patriciaat is er hierdoor wel degelijk 
sprake van een ‘open elite’.272 

Een markant voorbeeld van die sociale stijging binnen een open elite is 
de familie De la Court die in de loop der tijd meerdere buitenplaatsen 
langs de Oude Rijn bezat.273 Stamvader Pieter De la Court (1593-
1657) trok in 1613 vanuit Vlaanderen naar Leiden om zich daar als 
borat (textiel) werker en later koopman en greinreder te vestigen. In 
drie generaties had de familie zoveel economische macht verworven 
dat kleinzoon Pieter De la Court van der Voorst (1664-1739) zich al 
op jonge leeftijd uit zaken kon terugtrekken om zich volledig aan 
zijn kunstverzameling en het tuinieren op één van zijn speeltuinen 
of buitenplaatsen te kunnen wijden. Zijn kinderen huwden met 
regentenfamilies uit Leiden en Amsterdam waardoor uiteindelijk 
kleinzoon Pieter Allardszn. (1722-1775) lid van de vroedschap kon 
worden en de familie onderdeel werd van zowel het Leidse als het 
Amsterdamse patriciaat.274

Fig. 70-71: De grootste groep eigenaren gedurende de zeventiende en achttiende eeuw: gearrivi-
eerd stedelijk patriciaat vanuit Amsterdam, Leiden en Gouda. Links: Amsterdamse regent Reynier 
Pauw (1591-1667), schepen, lid van de Hoge raad, ridder van St Michel van Frankrijk, heer van 
Ter Horst en Rijnenburg en eigenaar van buitenplaats Rijnenburg tussen 1646 en 1676. Rechts: 
Johan Cornelis Lampsins en zijn vader (links), baron van Tobago, heer van Baarland, Oudelande, 
gecommiteerde in de admiraliteit van Amsterdam namens Zeeland en eigenaar van de voorname 
buitenplaats Zwieten vlak onder Leiden tussen 1755 en 1767.  

70 71
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De andere groepen voldoen wel aan de Weberiaanse kenmerken 
van welstand en aanzien maar hebben geen directe politieke of 
economische macht. Hoge militairen, beoefenaars van vrije beroepen 
(academici, clerici) en renteniers worden door Prak en De Jong 
daarom benoemd als ‘welgestelde burgerij’, al wordt dit begrip door 
hen nauwelijks uitgewerkt of gepositioneerd ten opzichte van het 
patriciaat.275 Beide suggereren echter dat er wel degelijk uitwisseling 
was tussen patriciaat en gegoede burgerij via huwelijken, maar ook 
dat door het ontbreken van bestuurlijke traditie de gegoede burgerij 
toch in lager aanzien stond dan het (regerend) patriciaat.276 

De adel als laatste statusgroep voor de zeventiende en achttiende 
eeuw blijkt een diffuse groep. Veel inheemse adellijke families 
van voor de Republiek stierven al uit in de zeventiende eeuw.277 
Daar staat tegenover dat er ten tijde van de Republiek ook een 
aantal personen buitenlandse adels-titels kreeg en er verschillende 
voorbeelden zijn van buitenplaatseigenaren die actief streefden naar 
buitenlandse nobilitatie als vorm van maatschappelijke erkenning.278 
Of die titels ook leidden tot de gewenste sociale stijging vraagt nog 
nader onderzoek. Er mag echter zeker niet van uitgegaan worden dat 
personen met een buitenlands verkregen adellijke titel daarmee ook 
binnen de Republiek automatisch tot de topstratificatie van de elite 
doordrongen.

De negentiende eeuw
Op een vergelijkbare manier als Prak en De Jong heeft Moes 
onderzoek gedaan naar de Zuid-Hollandse elite in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Explicieter als Prak en De Jong werkt Moes 

Fig. 72-75: De sociale stijging van de 
familie De la Court (van Krimpen) 
en hun betrokkenheid bij de buiten-
plaatsen langs de oude Rijn. 

Vanaf links: Pieter de la Court I 
(1593-1657) die zich als handelaar 
in Leiden vestigt en de basis legt 
voor de economische welstand van 
de familie. Kleinzoon Pieter (1664-
1739) plukt hier de vruchten van en 
kan zich al jong uit de zaken terug 
trekken om zich te wijden aan de 
tuinkunst op zijn speeltuin en de 
door hem en zijn broer gestichte 
buitenplaats Meerburg (noord en 
zuid). Twee generaties later nestelt 
kleinzoon Pieter (1722-1775) de 
familie definitief in de politieke elite 
en is de familie ondertussen lid van 
zowel het Amsterdams als Leids 
patriciaat. Zoon Martinus Gerardus 
(1755-1835) woont in Amsterdam, 
maar is tussen 1793 en 1835 nog 
wel eigenaar van buitenplaats 
Byelust langs de Oude Rijn. 72 73
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vanuit de theorie van Weber en Bourdieu toe naar een modelmatige 
indeling van de negentiende eeuwse elite in statusgroepen.279 Hij 
onderscheidt daarbij twee groepen: ‘aristocraten’ en ‘notabele 
burgers’.

De eerste groep bestaat volgens Moes uit ‘adel’ en ‘oud patriciaat’. 
De adel is daarbij volgens Moes ‘het topstratum van de nationale 
notabelenstand’ en bestaat uit in de adelstand erkende, ingelijfde 
en verheven families.280 Volgens Moes was deze groep ‘onevenredig 
in de hoogste politieke geledingen oververtegenwoordigd, en ook in 
economisch opzicht behoorden zij nog lang disproportioneel tot de 
grootste vermogensbezitters en de grootste grondbezitters, zodat 
zij als een exclusieve sociale elite kunnen worden gezien’.281 Juist de 
adel heeft zich in de negentiende eeuw echter al bijna volledig uit het 
Oude Rijn gebied teruggetrokken. Met als opvallende uitzondering de 
paar locaties waar zij zich (letterlijk) blijven verbinden aan tot ruïne 
vervallen voorvaderlijke kasteellocaties, zoals de kastelen Nijevelt en 
Voorn.

Daarom is voor dit onderzoek vooral de tweede statusgroep die 
Moes onderscheidt (notabele burgers en daarbinnen met name het 
‘oud patriciaat’) het meest relevant. Het gaat daarbij om families die 
al in de Republiek bestuurlijke macht hadden, maar daarna niet zijn 
verheven in de adelstand. Verwijzend naar onderzoek van Dronkers 
en Schijf stelt Moes dat deze groep zich onderscheidt van de adel 
door een eigen culturele identiteit waardoor er sprake is van twee 
groepen.282 

74 75
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Naast ‘oud patriciaat’ noemt Moes in navolging van Van der Laarse 
het ‘zelfbenoemd patriciaat’. Het betreft hier het:

Wirtschaft- en Bildungsbürgertum [..] deftige burgers die 
een groeiende behoefte voelden om het eigen beeld van hun 
aanzienlijkheid middels boekstaving te onderstrepen [..] De 
meeste van deze nieuwe families hadden [..] in drie tot vier 
generaties een proces doorlopen van entrepreneur tot fabrikant 
en vervolgens tot grondbezitter en rentenier.283 

Tot slot noemt Moes nog een derde Weberiaanse statusgroep 
‘deftige burgers’.284 Een groep burgers die niet geadeld was, niet in 
de patricaatboekjes is opgenomen, maar wel lokaal, provinciaal of 
nationaal bestuurlijke macht bezat. Zij onderscheiden zich daarmee 
niet alleen naar boven maar ook naar onderen, naar de rest van de 
gegoede burgerij die geen bestuurlijke macht bezat. Moes noemt 
deze groep in zijn model wat onhandig ‘andere burgers’, maar 
elders gebruikt hij het meer naar leefstijl refererende begrip ‘deftige 
notabelen’.285

Cultuur- en mentaliteitshistoricus Jan Hein Furneé heeft in zijn studie 
naar standsbesef en stedelijke cultuur in het negentiende eeuwse 
Den Haag de rigide traditionele indelingen bekritiseerd en wijst 
terecht op het feit dat de sociale hiërarchie tussen en binnen elites 
in werkelijkheid veel complexer in elkaar zit dan een stratificatie naar 
(vooral) beroep en welstand doet vermoeden.286 Ook Furneé ontkomt 
echter niet aan een sociale stratificatie als basis voor zijn onderzoek en 

Fig. 76-77: Lokaal bekende namen zoals Samson (Alphen) en Knijff (Woerden) vormen het hart 
van de negentiende eeuwse notabelenelite. Nicolaas Samson (1844-1871, links) is uitgever en 
gemeente secretaris te Alphen. Hij en zijn familie zijn de bewoners van het buiten (Klein) Amstel-
stein.  Aart Knijff (1836-1908) uit Woerden is telg uit een bekende pannenbakkersdynastie, maar 
schopt het ook tot burgemeester en tweede kamerlid. Hij laat in 1858 bij Woerden buitenplaats 
Kop en Hagen bouwen, één van de laatst gebouwde buitens langs de Oude Rjin.

76 77
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onderscheidt in zijn studie drie ‘standen’, namelijk de ‘aanzienlijken’ 
(edelen en niet edelen; hoge ambtenaren, magistraten en renteniers), 
de ‘fatsoenlijke, deftige en hogere standen’ (hogere en middelbare 
ambtenaren, officieren, academisch vrije beroepsbeoefenaren, 
renteniers en slechts een handvol bankiers en fabrikanten) en tot 
slot de ‘nijvere burgerij’ (gegoede fabrikanten, grote handelaars, 
ambachtsbazen en winkeliers)’.287 

1795 - 1850: cesuur of continuïteit?
Met de modellen van Prak, De Jong, Moes en Furneé ontstaat 
een hanteerbaar begrippenkader om de buitenplaats eigenaren 
toe te delen naar verschillende coterieën qua macht, leefstijl en 
aanzien. De vraag blijft echter of de gebruikte typeringen ook 
passen bij de overgangsperiode 1795-1850, de periode tussen de 
onderzoeksperiodes van Prak/De Jong en Moes/Furneé in. Het is 
verleidelijk om vooral de Bataafse Republiek als een cesuur te zien. 
Toch blijkt uit de analyse dat er in die periode nauwelijks sprake is 
van een plotselinge verandering qua achtergrond van eigenaren of 
families. Dit sluit aan op onderzoek dat wel specifiek op de periode 
1795-1850 is gericht van bijvoorbeeld Vogelzang en De Bruin (voor 
Utrecht) en Van der Laarse (voor West-Nederland).288 Hieruit blijkt 
keer op keer juist hoe veerkrachtig het patriciaat was en dat er eerder 
sprake was van een geleidelijke transformatie en deels restauratie, 
dan van grote cesuren.

Gehanteerd stratificatiemodel
Op basis van de stratificatiemodellen van Prak/De Jong, De Bruin, 
Moes/Furneé is voor de totale onderzoeksperiode van 1600 tot 1900 
een vereenvoudigde indeling gemaakt om de buitenplaats eigenaren 
en/of bewoners als groep te kunnen ontleden. Ze worden daarbij 
opgedeeld in twee hoofdgroepen met daarbinnen nog een aantal 
subgroepen:

1. Een sociale bovenlaag van regionale elite:
- Adel (inheems en allochtoon)
- Stedelijk patriciaat (regenten en hun familie)
- Renteniers
2. Een middengroep van lokale elite:
- Handelaren en fabrikanten (nog) niet behorend tot patriciaat 
- Welgestelde burgerij (hoge militairen, academici, clerici, 

notarissen etc.)

In overeenstemming met Moes is het logisch de eerste twee 
subgroepen als ‘aristocratie’ aan te duiden en de andere groepen als 
‘notabele burgers’. Hiermee wordt een zinvol sociaal statusonderscheid 
aangebracht op basis van verschillen in maatschappelijke positie 
en invloed. Deze indeling zegt daarmee niets over de feitelijke 
economische welstand. Ook uit de studies van Prak, De Jong en Moes 
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Auteur Prak / De Jong (1985) De Bruin (1986) Moes (2012) Furneé (2012)

Periode en gebied 
1700-1780

Leiden/Gouda
1795-1813

Utrecht
1848-1914

Zuid-Holland
1850-1890
Den Haag

Bovenlaag
Adel

Patriciaat Patriciaat
Aristocraten

Aanzienlijken

Middengroep Welgestelde burgerij Gezeten burgerij
Notabele burgers Hogere stand

Lagere elite Hogere Middenstand Hogere Burgerij

1700-1750

1700-1750 
percentages

1750-1800

1750-1800 
percentages

1800-1850

1800-1850 
percentages

1850-1900

1850-1900 
percentages

1 Adel en patriciaat  40%  30%  46%  31%
Adel 12 8% 18 10% 11 6% 7 8%
Renteniers 5 3% 11 6% 18 9% 6 7%
Officiers en hoge 
ambtenaren 9 6% 11 6% 27 14% 7 8%

Lokale bestuurders 32 22% 14 8% 36 18% 7 8%
2 Vrije beroepen  9%  9%  10%  16%

Advocaten, 
procureurs, 
notarissen en 
medici

6 4% 9 5% 10 5% 11 13%

Predikanten en 
academici 7 5% 8 4% 10 5% 3 3%

3
Ondernemers, 
handelaren en 
fabrikanten

 10%  18%  19%  30%

Bankiers 1 1% 5 3% 2 1% 0 0%
Fabrikanten 9 6% 13 7% 21 11% 21 24%
Handelaren 4 3% 15 8% 15 8% 5 6%

4 Overige  2%  6%  2%  1%
Ex-pats uit de oost 
of west 3 2% 10 6% 4 2% 1 1%

5 Onbekend 57 39% 66 37% 44 22% 19 22%
Totaal incl. 
onbekend 145 100% 180 100% 198 100% 87 100%

Fig. 78: Overzicht van de gehanteerde stratificatiemodellen uit eerdere studies. 

Fig. 79: Sociale stratificatie  buitenplaatseigenaren naar beroepsgroepen tussen 1700 en 1900 
gebaseerd op de sociale stratificatie van Furneé (2012).



131

blijkt dat het individuele vermogen van een rentenier vele malen 
groter kan zijn dan dat van een regent in bijvoorbeeld Gouda. Omdat 
deze indeling zich echter richt op statusgroepen en er is gebleken dat 
die vooral ook op bestuurlijke macht(traditie) was gebaseerd, kan er 
wel degelijk een hiërarchie aangebracht worden. 

Daarnaast is het zinvol om voor deze studie niet alleen onderscheid 
te maken in twee niveaus, maar ook het begrip ‘regionaal’ en ‘lokaal’ 
daarin te verwerken. Het is aannemelijk dat het stedelijk patriciaat 
(en de eveneens in de stad gelokaliseerde Zuid-Hollandse en 
Utrechtse adel) zeker tot halverwege de achttiende eeuw een hogere 
economische, politieke en maatschappelijke status had dan de lokale 
rurale elite van een dorp als Alphen.289 Voor een gebied waarin beide 
groepen voorkomen is zo’n sub onderscheid zeker zinvol. 

Een verfijning van het model naar bijvoorbeeld achttiende en 
negentiende eeuw of de integratie van allerlei subgroepen is voor 
deze studie niet toegepast. Juist door te kiezen voor één robuust 
stratificatiemodel voor de totale periode kunnen de verschuivingen 
die zich in tijd voordoen goed in beeld worden gebracht en ontstaat 
er inzicht op systeemniveau. Daarnaast vraagt een gedetailleerder 
stratificatiemodel om meer inzicht in de context en achtergronden 
van niet alleen alle individuele personen, maar ook in de sociaal-
maatschappelijke en economische context. Aangezien in de totale 
periode ongeveer 800 eigenaren figureren met een herkomst 
variërend van Amsterdam tot Zierikzee en van Dordrecht tot Utrecht, 
zou één en ander de ambitie en pretentie van dit onderzoek ver 
overstijgen. 

Stratificatie naar beroep
Het meest onderscheidende resultaat bij het definiëren van de 
sociale stratificatie van de eigenaren levert een stratificatie naar 
beroep op. Stratificatie naar andere factoren, zoals bijvoorbeeld 
vermogen, gaat de reikwijdte van dit onderzoek ver te buiten. Andere 
mogelijke factoren, zoals religie, kennen te weinig reliëf om de groep 
eigenaren in te delen. Zo blijkt uit een eerste indruk dat vrijwel 
alle buitenplaatsbezitters langs de Oude Rijn Protestants waren. 
Rooms Katholieke eigenaren en andere religieuze achtergronden 
zoals Remonstrants, Luthers, Waals of Doopsgezind, kunnen in een 
enkel geval worden vastgesteld. Bij geen van deze groepen lijkt er 
sprake van een specifieke sociale groep met enige samenhang, zoals 
bijvoorbeeld wel langs de Vecht zichtbaar is en waar wel gesproken 
wordt over een Doopsgezinde ‘Mennistenhemel’.290 
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Op basis van de indeling van Furneé is van alle eigenaren in tijdvakken 
van vijftig jaar de beroepsmatige achtergrond waar mogelijk bepaald. 
Voor een goed totaaloverzicht zijn daarbij ook de personen die 
formeel geen bezoldigd beroep uitoefenden meegeteld, zoals de adel 
en renteniers (samen zo’n 10 tot 20% van de totale eigenaarsgroep). 

De beperkte prosopografische dataverzameling die ten grondslag ligt 
aan deze studie is geverifieerd en aangevuld door ze te confronteren 
met de beschikbare biografieën van lokale elites. Zo bevatten de 
dissertaties van Prak en De Jong uitgebreide familie genealogieën 
van het patriciaat van Leiden en Gouda. Voor Amsterdam kan 
voor de zeventiende en achttiende eeuw gebruik gemaakt worden 
van het standaardwerk van Elias.291 Daarnaast is voor verificatie 
het Biografisch Woordenboek der Nederlanden van Van der Aa 
gebruikt, de negentiende eeuwse voorloper van het blauwe boekje 
‘bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich 
op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt’.292 
Voor de negentiende eeuw kan teruggevallen worden op de rode 
(adel), of de blauwe (patriciaat) boekjes.

Net als bij de geografische herkomst zijn de gegevens voor 1700 niet 
meegenomen omdat bronnen hiervoor te fragmentarisch zijn en het 
percentage onbekende eigenaren te groot is. Ook van de eigenaren in 
de achttiende eeuw kon voor bijna 40% en voor de negentiende eeuw 
ruim 20% de beroepsmatige achtergrond niet worden vastgesteld. Juist 
omdat het daarbij vaak om personen gaat waar weinig genealogische 
informatie over te vinden is mag worden aangenomen dat het niet 
gaat om de topstratificatie van de regionale elite (bijvoorbeeld adel 
en stedelijke bestuurselite) en ook niet om beroepsgroepen die veel 
archief produceren (bijvoorbeeld notarissen, rechters). De onbekende 
groep zal hier dan waarschijnlijk vooral hebben bestaan uit personen 
die hun positie aan hun economische welstand te danken hadden, 
zoals handelaren, fabrikanten en renteniers. 

Adel
Het percentage adellijke eigenaren en/of bewoners van de 
buitenplaatsen fluctueert tussen 1700 en 1900 nauwelijks, maar is 
tegelijkertijd altijd opvallend laag gebleven (maximaal 10%). 

Gedurende de zeventiende eeuw treedt er een duidelijke 
verschuiving in het eigendomsbezit op van de kastelen die daarvoor 
eigenlijk volledig waren beleend aan adellijke families. Het nooit als 
riddermatig huis erkende Batestein, is het eerst voorbeeld langs de 
Oude Rijn dat overgaat van adellijk in burgerlijk bezit. In 1553 wordt 
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het al beleend aan mr. Johan ter Berghe over wie we weinig meer 
weten dan dat hij gezien zijn meestertitel rechten had gestudeerd en 
waarschijnlijk niet van adel was. Drie jaar later wordt het huis echter 
beleend aan mr. Marius de Vos, raadsordinaris in het hof van Utrecht 
en zeker niet van adel.293  

Vanaf het begin van de negentiende eeuw komen er nauwelijks 
nieuwe adellijke eigenaren bij en de eigenaren die er zijn kunnen 
vaak gekoppeld worden aan families die al veel langer bezit hebben 
in het gebied. Het gaat om de (inheems) adellijke families zoals Van 
Massow, Van Bylandt (Rijnvreugd/Grijpesteijn/Rijnhoeve) en Van 
Reede. Families die allen al voor 1820 werden erkend in de adelstand. 

Fig. 80: De katholieke Petrus Jodocus van Oosthuyse (1763-1816) ontvangt  in 1816 de Spaanse 
ridderorde (koning Karel III) in de koninklijke kapel van Spanje aan het Westeinde te Den Haag. 
Ook afgebeeld zijn leden van de aan hem geparenteerde tak van de familie Van Rijckevorsel die 
door Willem I in 1831 in de adelstand wordt verheven.  Beide zijn voorbeelden van ´jonge adel´ 
die we gedurende de negentiende eeuw wel als grootgrondbezitter, maar niet meer als bewoner 
tegenkomen langs de Oude Rijn omdat zij zelf dan al op buitenplaatsen op de Heuvelrug en de 
Binnenduinrand resideren. 
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Ook later in de negentiende eeuw is het vooral de erkende ‘oude adel’ 
die nog als eigenaar voorkomt. Het sterk vervallen kasteel Nijevelt 
gaat bijvoorbeeld in 1765 na een halve eeuw burgerlijk bezit weer 
over in handen van adel via Diederik Jacob baron van Reede (1725-
1797?). Via twee generaties van Reedes vererft het uiteindelijk aan 
de eveneens oude adellijke familie Van Lawick van Pabst. 

De door Willem I tot de adelstand verheven families (‘de jonge adel‘) 
komen gedurende de negentiende eeuw nauwelijks voor als eigenaar. 
Uitzondering is de in 1815 verheven jhr. mr. Diederik Gregorius van 
Teylingen, heer van Kamerik en de beide Houtdijken (1752-1837), 
raad, schepen en burgemeester van Gouda en tevens lid van de Grote 
Vergadering van Notabelen in 1814.294 In 1798 laat hij buitenplaats 
Boschlust ten oosten van Woerden bouwen, aan de rand van het 
gebied waar hij ambachtsheer van is. Zijn familie zal het buiten tot 
1916 aanhouden. 

Het beperkte buitenplaats bezit van adel in de negentiende eeuw 
in dit gebied vertekent echter het beeld. Uit de OAT van 1832 blijkt 
bijvoorbeeld dat naast rentenierende patriciaatsfamilies ook de adel 
nog wel degelijk grondbezit had  in de vorm van pachtboerderijen. 
Vooral in het ‘tussengebied’ Zwammerdam – Woerden komt dat 
opvallend veel voor. Zo hebben de jonge adelfamilies Van Oosthuyse 
en Van Rijckevorsel grote percelen land verspreid tussen Alphen en 
Woerden. Ook komen we in 1832 Robbert Lieve Jasper baron van 
der Capellen (1784-1860) en Willem Joseph baron van Brienen 
van de Groote Lindt (1760-1839) tegen als grondbezitter zonder 
buitenplaats in dit gebied. Net als de Van Oosthuyses en de familie 
Van Rijckevorsel gaat het om personen die tijdens de Franse tijd 
carrière hebben gemaakt. Vanuit een handelsachtergrond wisten zij 
in korte tijd door te dringen tot de provinciale of landelijke elite van 
het jonge Koninkrijk. Iets dat ze ook wisten te verzilveren met een 
adellijke titel.

Ondanks het beperkt vasthouden aan grondbezit door de adel kan 
wel geconcludeerd worden dat de adel nooit de toon heeft gezet in de 
ontwikkeling van de buitenplaatscultuur of het buitenplaatslandschap 
langs de Oude Rijn. Daarvoor was ze als groep te beperkt en te 
fragmentarisch aanwezig en vertoont ze ook te weinig coherentie 
qua samenstelling. 

Stedelijk patriciaat
De grote aanjager van de ontwikkeling van het buitenplaatslandschap 
en de buitenplaatscultuur gedurende de groeifase van de achttiende 
eeuw was het regionale stedelijk patriciaat. Tussen 1700 en 1750 
bestond 22% van de buitenplaats eigenaren uit de bestuurselite 
van Leiden, Utrecht en (in mindere mate) Gouda, Amsterdam en 
Rotterdam. 



135

Het merendeel van de eigenaren blijkt zich zeker niet volledig te 
hebben toegelegd op bestuursfuncties, maar heeft ook een actieve 
achtergrond in de handel. Vanuit Leiden bestond dit bijna volledig uit 
textiel. Voor de andere steden is het beeld minder eenduidig. 

De Utrechtse eigenaren die tot het patriciaat gerekend worden 
lijken zich al veel eerder dan in Leiden te ontwikkelen tot een echt 
bestuurspatriciaat waar de binding met handel of productie niet 
meer aanwezig is. Op basis van de beschikbare gegevens blijken 
de buitenplaatsbezitters die tot het Utrechtse patriciaat van de 
achttiende eeuw behoren ook meestal deel uit te maken van 
provinciale bestuurscolleges zoals de advocatuur bij het Hof van 
Utrecht. 

Daarnaast zijn er gedurende de achttiende eeuw opvallend veel 
eigenaren van het cluster buitenplaatsen tussen de Harmelen en 
Utrecht verbonden zijn aan één van de kapittels van Utrecht.295 Een 
voorbeeld is mr. Johannes Jacobus Schele (1742-1796), eigenaar van 
buitenplaats Batestein te Harmelen en net als zijn zoon en opvolger 
op Batestein, kanunnik bij het kapittel van Sint Pieter. De aankoop 
van Batestein en de daaropvolgende verfraaiingen met een koepel 
aan de Rijn en een vroeg landschappelijke aanleg kon hij volgens 
Van Schaick deels betalen uit de prebenden die zijn lidmaatschap 
opleverden.296 Bijna elke buitenplaats die richting Utrecht volgt heeft 
op enig moment wel een kanunnik als eigenaar gehad. 

Fig. 81-82: Typisch Utrechts: stedelijke bestuurselite die ook als kannunik aan één van de kapittels 
van de Domstad is verbonden. Hier twee leden die beide een tijdlang eigenaar waren van de een-
voudige hofstede met herenvoorhuis Noordborgh onder Harmelen. Links: Herman Cornelis Zaal 
(...), eigenaar in 1770 en het buiten verkreeg door zijn huwelijk met Clara Wilhelmina van Cleeff, 
wiens familie het buiten al drie generaties in bezit had. Twee decennia later in 1789 blijkt Michiel 
Anthony van Asch van Wijck (1742-1804, rechts) eigenaar te zijn. 

81 82
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Vrije beroepen
Het aandeel advocaten, procureurs, notarissen, medici, predikanten en 
academici als eigenaren stijgt gedurende de totale onderzoeksperiode 
langzaam. Deze eigenaarsgroep vormt een overgangsgroep tussen 
het stedelijk patriciaat dat gedurende de achttiende eeuw domineert 
en de lokale notabelenelite van de negentiende eeuw. Meestal zijn 
deze personen niet van lokale oorsprong, maar vestigen ze zich 
ambtshalve wel in de plattelandsgemeentes waar men werkzaam 
is. Naast de fabrikanten wordt juist uit deze groepen de lokale 
notabelenelite gerekruteerd die zich rond 1800 begint af te tekenen. 
Het zijn lokaal bekende familiegeslachten zoals de familie Van 
Kalkhoven (notarissen) en Piek (algemeen bestuur) rond Alphen, of 
de familie Bredius (notarissen en burgemeesters) te Woerden.

Voor het totale gebied zit er weinig coherentie binnen deze groep en 
springen bepaalde beroepen er niet uit. Heurneman & Van Santen 
benadrukken nog wel het opvallend hoge aantal medici dat westelijk 
van Utrecht een buitenplaats had langs de Vleutense Wetering en 
de Leidsche Rijn.297 Toch lijkt dit eerder een toevalligheid, omdat 
aanleidingen voor een specifieke gebondenheid of preferentie van 
deze beroepsgroep voor dit gebied ontbreken. 

Fabrikanten
De lokale notabelenelite die gedurende de negentiende eeuw 
de belangrijkste eigenaarsgroep wordt bestaat voor het grootste 
gedeelte uit fabrikanten. Rond 1800 is al 11% van de eigenaren van 
buitenplaatsen een fabrikant. In de periode 1850-1900 stijgt dit tot 
24% (zie fig.79). 

Het merendeel van de fabrikanten bestaat uit steenfabrikanten, 
kalkbranders of dakpanfabrikanten. Het zijn families die vaak al 
langer in het gebied actief zijn maar na 1750 zich langzaam meer 
manifesteren als onderdeel van de lokale elite door het sluiten 
van huwelijken, het verbreden van hun economische activiteiten, 
deelname aan lokaal bestuur en de aankoop van buitenplaatsen. 

De familie Van Lelyveld uit Leiden is het vroegst bekende voorbeeld 
van deze ontwikkeling. In de zeventiende eeuw zijn leden van de 
familie naast kalkbrander ook koopman. Hierdoor kan de familie zich 
na het verwerven van voldoende economische macht na 1700 ook 
politiek gaan manifesteren en maakt ze rond 1750 al onderdeel uit 
van het regentenpatriciaat.298 Al voordat de eerste Van Lelyveld echter 
in de vroedschap zitting neemt kopen de broers Paulus, Pieter en 
Jacob van Lelyveld in 1706 de oude tot buitenplaats doorontwikkelde 
hofstede Achthoven bij Leiderdorp. Rijken suggereert dat dit mogelijk 
vooral om de kleigrond ging. Iets wat zeker niet ondenkbaar is en 
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rond Alphen meerdere malen voorkomt.299 De Van Lelyvelds gaan 
er echter niet zelf wonen. Ze verhuren de buitenplaats gedurende 
de gehele achttiende eeuw maar kiezen er wel voor om de tuin in 
1745 te laten moderniseren. Pas in 1809 gaat achterkleindochter 
Ida Cecilia van Lelyveld (1777-1844) de zomers op deze buitenplaats 
doorbrengen.300

De meeste pannenfabrikanten maken gedurende de achttiende eeuw 
nog geen onderdeel uit van het stedelijk patriciaat van Leiden, zoals de 
Van Lelyvelds. Ze krijgen weliswaar steeds meer economische macht, 
maar hebben nog geen politieke macht of voldoende sociaal aanzien 
om tot het patriciaat te behoren. Gedurende de negentiende eeuw 
komt daar voor verschillende familie een versnelling in, waardoor 
de fabrikanten rond 1850 wel als onderdeel van de notabelenelite 
gezien kunnen worden. Een voorbeeld van die relatief snelle sociale 
stijging, die ook op andere families zoals Clant en Hoffner de Kanter 
van toepassing is, is de steenfabrikantenfamilie Knijff uit Woerden. 
De Knijff’s zijn al rond 1600 in Woerden actief als steenfabrikant.301 
Midden negentiende eeuw weet nazaat Jan Knijff (1793-?) als eerste 
pannenfabrikant ook een politiek ambt te bekleden als wethouder 
van de kleine plattelandsgemeente Rietveld.302 Zijn zoon, Aart 
Knijff (1836-1908), een ‘aanzienlijk pan- en steenfabrikant’, wordt 
lid van de Tweede Kamer, burgemeester en heeft vele politieke en 
maatschappelijke nevenfuncties.303 In 1858 laat hij de buitenplaats 
Kop en Hagen bouwen, direct naast zijn pannenfabriek, wat gezien 
mag worden als de bekroning van de sociaal-maatschappelijke 
stijging van de familie. 

Niet alle fabrikanten die eigenaar zijn van een buitenplaats 
houden zich bezig met aan kleiwinning gerelateerde producten. 
Er zijn een paar voorbeelden in de negentiende eeuw van 
typische ‘fabrikantenbuitens’, een vooraf beoogde combinatie van 
bedrijvigheid met een buitenplaats. Zo bouwt de Amsterdamse 
verffabrikant Hendrik ter Meulen (1779-1849) in 1816 net buiten het 
dorp Bodegraven een loodwitbranderij en laat enkele jaren later de 
opzichterswoning verbouwen tot het buitenhuis Groot Rhodos waar 
hij met zijn gezin vanaf 1830 permanent gaat wonen.304 

Ook de stichter van spijkerfabriek en buitenhuis Damzigt in 1777 
onder Oudenrijn, Martinus Wolff (1752-1797), is al een welvarend 
inwoner van Utrecht die op afstand van de stad een onderneming 
begint en daar direct een buitenverblijf aan koppelt. De locatie komt 
voort uit eerdere aankopen van een boerderij met land en in de 
loop der tijd wordt meer grond aangekocht om het buitenplaatsdeel 
verder te vergroten. De familie die zelf aan de Oude Gracht te Utrecht 
woont, gebruikt het buitenhuis alleen in de zomermaanden. 305
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Beide voorbeelden laten zien dat het hier gaat om succesvolle 
ondernemers die heel bewust ervoor kiezen om niet alleen hun 
fabriek buiten de stad te realiseren, maar zich daar ook permanent of 
in de zomermaanden te vestigen.306

Predikanten
Gedurende de gehele negentiende eeuw zijn een aantal 
buitenplaatsen in bezit geweest van predikanten. Vaak gaat het om 
relatief korte periodes omdat zij hier pas na hun emeritaat komen 
wonen, of door een beroep naar een andere plaats vertrekken.307 
Uitzondering is Ds. Simon Eland (1768-1831) die vanaf 1796 tot zijn 
dood in 1831 hervormd predikant te Koudekerk was. Uit de OAT van 
1832 blijkt dat hij twee buitenplaatsen rond Koudekerk in eigendom 
heeft. Waarschijnlijk kocht hij in 1796 Rijnleven aan. Via het huwelijk 
met zijn derde vrouw Maria Anna van Baggen (1756-1833) komt 
hij in 1821 ook in het bezit van buitenplaats Lust en Rust. Daarna 
verwerft hij ook gronden rondom Lust en Rust en ontpopt hij zich 
op lokale schaal als grootgrondbezitter, zo blijkt uit de kadastrale 
basisadministratie van 1832.308

Opvallend is dat van de dertien buitenplaatsen die door predikanten 
zijn bewoond, er twaalf tussen Koudekerk (Vredelust) en Bodegraven 
(Withenlust) liggen. 

Plantage eigenaren en VOC functionarissen.
Tot 1800 stijgt het aantal lokale buitenplaatseigenaren geleidelijk tot 
16% van het totaal (zie fig. 67). Die groei komt dan nog niet voort 
uit de opkomst van de notabelenelite zoals hierboven beschreven. 
De groei wordt eerder veroorzaakt door de influx van voormalige 
kapitaalkrachtige ex-patriates uit de Oost en West. Door een sterkere 
regulatie van uitgifte van plantagegronden door de overheid en het 
invoeren van ‘negotiaties’, vennootschappen met aandeelhouders, 
hoeven plantage-eigenaren vanaf het begin van de achttiende eeuw 
niet langer meer in de buurt van hun bezit te wonen en wordt de 
kapitaalstroom vanuit de plantages omgebogen naar Nederland.309 Zo 
worden tussen 1730 en 1780 verschillende buitenplaatsen bewoond 
door rentenierende plantage-eigenaren uit Suriname. Voorbeelden 
zijn Rijnoord (Alphen) vanaf 1741, Grijpesteijn (Alphen) vanaf 1735, 
Withenlust (Bodegraven) vanaf 1752 en Buitendorp (Bodegraven) 
vanaf 1791. 

Ook vanuit Nederlands Indië vestigen verschillende personen zich 
in diezelfde periode langs de Oude Rijn. Hier gaat het eerder om 
(gepensioneerde) rijksambtenaren, zoals Johannes van Bergen van 
der Grijp (1713-1784), de opperkoopman en hoofdadministrateur te 
Malakka in Oost-Indië. Na zijn terugkeer vestigt hij zich te Leiden en in 
de zomermaanden eerst op buitenplaats Rhijn- en Landzicht vlak bij 
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Leiden en later op buitenplaats Rust en Onrust te Alphen. Een ander 
voorbeeld is de buitenplaats Weltevreden bij Alphen die in 1775 
wordt aangekocht door het echtpaar Robbert Hendrik Armenault 
de la Noué (1729-1797) en Ida Johanna Smith (1734-1802). Deze 
onderkoopman van de VOC en later resident van Cheribon (Java) 
trouwt daar met de in Ternate geboren Ida. Na zijn pensionering 
verhuizen zij naar Alphen en bewonen de buitenplaats (waarschijnlijk 
permanent) tot hun beider dood.310 

Fig. 83: Ds. Simon Eland (1768-
1831), de hervormde predikant van 
Koudekerk. Na drie huwelijken was 
hij zo vermogend dat hij maar liefst 
twee buitenplaatsen en het nodige 
land in bezit had. 

Fig. 84: Professor Petrus Burman-
nus de oudere (1668-1741), 
hoogleraar in de welsprekendheid 
te Leiden en bezitter van de buiten-
plaats Batestein te Harmelen waar 
hij in 1738 het hofdicht Batestei-
num over dicht. In tegenstelling tot 
Ds. Simon Eland is de buitenplaats 
voor hem geen belegging, maar een 
puur recreatief object waar hij in 
de zomermaanden verblijft en zich 
overgeeft aan de genoegens van 
het buitenleven. 
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6.4 Gender
Formeel eigenaarschap van buitenplaatsen is altijd een 
aangelegenheid van mannen geweest. De groep van 786 
geïnventariseerde eigenaren bestaat uit 619 mannen (79%), 130 
vrouwen (17%) en 37 groepen van eigenaren (4%). Hierdoor lijkt er al 
snel geen aanleiding te zijn om aandacht te schenken aan de invloed 
van gender binnen de buitenplaatscultuur. Verwijzingen naar de 
invloed van vrouwen binnen het Nederlands onderzoek zijn dan ook 
schaars en bestaan vaak uit het opvoeren van dezelfde (a-typische?) 
voorbeelden zoals de rol van Mary II Stuart bij de vormgeving van de 
Koninklijke tuinen van Het Loo, of de tuinkunst van de Amsterdamse 
patriciërsweduwe Agnes Block (1629-1703) op haar buitenplaats 
Vijverhof bij Nieuwersluis langs de Vecht. 

De Nederlandse desinteresse naar de invloed van gender op de 
buitenplaatscultuur staat in schril contrast met de blijvende aandacht 
hiervoor binnen de Britse onderzoekstraditie.311 Het inzoomen op de 
ruim honderd vrouwen die zelfstandig eigenaar zijn geweest van een 
buitenplaats, is alleen hierdoor al zinvol. Tegelijkertijd levert het een 
genuanceerder beeld op dan het volledig mannelijke perspectief dat 
vaak impliciet gehanteerd wordt. 

Bij het onderzoek naar familiaire relaties tussen opvolgende eigenaren 
blijkt dat bij de verervingen van buitenplaatsen het eigendom in 4% 
van de gevallen overging in handen van de partner van de vorige 
eigenaar, in vrijwel alle gevallen de vrouw (zie fig. 87). Hoewel de 
aanleiding voor het eigenaarschap hier lag in een overlijden, kozen 
deze vrouwen er wel voor om de buitenplaats aan te houden. Vaak 
nog vele jaren na het overlijden van hun echtgenoot. Ook kozen 
veel van deze vrouwen er vanaf de achttiende eeuw voor om de 
buitenplaats permanent te gaan bewonen.

Naast deze groep zijn er vooral rond Leiden in de achttiende eeuw 
een tiental voorbeelden van weduwen die na het overlijden van hun 
echtgenoot zelfstandig een buitenplaats aankopen, meestal dicht bij 
de stad.  Rijken heeft hier in zijn dissertatie al zijdelings op gewezen 
maar, werkt het onderwerp nauwelijks uit.312

In de omgeving van Leiden lijkt het kopen van een buitenplaats 
langs de Oude Rijn vooral een familietraditie te zijn van de weduwen 
Luchtmans. De familie Luchtmans heeft in de zeventiende eeuw haar 
fortuin opgebouwd als stads- en academiedrukker in Leiden. Hoewel 
al vanaf het begin van de achttiende eeuw zeer rijk, behoort ze tot 
het einde van de achttiende eeuw nog niet tot de politieke elite van 
de stad.313 Na het overlijden van Samuel I Luchtmans (1685-1757) 
koopt zijn weduwe Cornelia van Musschenbroek (1699-1784) in 1771 
het niet ver buiten de stad gelegen buiten Haagwijk, nadat ze het jaar 
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ervoor de veel verder weg gelegen buitenplaats Buitendorp onder 
Zwammerdam heeft verkocht. Haagwijk was toen een ‘logeabele 
heerhuizinge met verscheidene behangen en onbehangen kamers, 
tuinmanshuis, koetshuis voor vier paarden en tuin, uitzicht hebbende 
over de Rijn en elders’, met in de tuin een ‘overdekte grotwerk en enige 
lood vergulde beestjes tot het grotwerk behorende’.314 Schoondochter 
Constantia Elisabeth Reytsma doet hetzelfde, door twee jaar na 
het overlijden van haar man Samuel II (1725-1780) buitenplaats 
Veld en Rhijnlust aan te kopen. Blijkbaar bevalt het haar daar goed 
want enkele jaren later zal ze de buitenplaats nog uitbreiden door 
de aankoop van het ernaast gelegen buiten Aerdenburgh.315 Ook de 
vrouw van Samuel III (1766-1812), Constantia Elisabeth Rau (?-?), zet 
de traditie voort met de aankoop van buitenplaats Rijnstroom en het 
ernaast gelegen terrein van de afgebroken buitenplaats Zomerlust in 
1817. 

De weduwen Luchtmans staan echter niet op zichzelf. De 
buitenplaatsen Groenoordt, Rhijn en Landzicht, Veld en Rijnlust, 
Poelzicht, Langerode, Zuidzicht, Rijnoord. Het zijn allen voorbeelden 
van buitenplaatsen die in de tweede helft van de achttiende eeuw op 
enig moment werden aangekocht en bewoond door weduwen uit het 
Leids of Amsterdams patriciaat. Opmerkelijk genoeg komt aankoop 
van buitenplaatsen door weduwen binnen het Sticht nauwelijks voor. 

Fig. 85-86: Zelfbewuste en zelfstandige vrouwen. Twee dames Luchtmans, de topelite van Leiden. 
Links Constantia Elisabeth Luchtmans-Reytsma (1738-1786) die in 1782 als weduwe het, vlak bui-
ten Leiden gelegen, Veld en Rijnlust aankoopt. Rechts haar schoonmoeder Cornelia Luchtmans-
van Musschenbroek (1699-1784) die een decennium daarvoor hetzelfde deed, toen zij na het 
overlijden van haar man het, eveneens dicht bij de stad gelegen, buiten Haagwijk aankocht. Let 
ook op de duidelijke connotaties in beide schilderijen met het buitenleven. 

85 86
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6.5 Continuïteit eigenaarschap
De lengte van het eigenaarschap en de neiging om buitenplaatsen 
‘in de familie te houden’ of juist snel door te verkopen kan inzicht 
geven in onderliggende motieven. Het is daarom als onderdeel van 
het reconstructie onderzoek naar eigenaren verder uitgewerkt. 

Verkoop versus vererving
Het algemene beeld dat naar voren komt is dat de buitenplaatsen 
eerder aan vreemden verkocht worden (56%), dan vererven aan familie 
(44%).316 Het percentage verkoop ligt waarschijnlijk in werkelijkheid 
nog veel hoger. Van ongeveer de helft van alle transacties zijn immers 
wel de namen van de opvolgende eigenaren bekend, maar niet hun 
relatie. Gezien het patroon binnen de wel bekende gevallen zal het 
ook bij de onbekende transacties vooral om verkoop buiten familiair 
verband gaan en niet om verkoop aan familieleden. Een voorzichtige 
schatting is dat de verhouding verkoop buiten familiair verband rond 
de 70% ligt en dat er maar in 30% van de gevallen sprake was van 
vererving binnen familiair verband.317

Buitenplaatsen die meer dan drie generaties in eigendom blijven 
zijn zeldzaam. In de achttiende eeuw zijn het er bijvoorbeeld 
niet meer dan zes.318 In de negentiende eeuw valt op dat de 
verervingslijnen langer worden. Gedurende de negentiende eeuw 
zijn er al veertien buitenplaatsen die langer dan 50 jaar in handen 
van dezelfde eigenaarsfamilie blijven.319 Zo verwisselde de kapitale 
buitenplaats Rijnvreugd onder Zoeterwoude-Rijndijk in de achttiende 
eeuw regelmatig van eigenaar tot in 1817 de uit Nederlands-Indië 
teruggekeerde Godefridus van Massow (1761-1818) eigenaar wordt. 
Via zijn zoon en kleindochter vererft het buiten tot aan de sloop in 
1938 vijf generaties lang binnen de familie, die er ook permanent 

56% geen: verkoop aan vreemden
28% vererving aan familie: (klein)

kinderen incl. hun partners

8% vererving aan familie: neven en 
nichten of overige familieleden.

4% vererving aan familie: partner

3% vererving aan familie: broers of 
zussen (incl. hun partners), ouders.

Fig. 87: Relaties tussen opvolgende eigenaren van buitenplaatsen, analyse van de transacties 
waarbij deze relatie kan worden vastgesteld. (N=550).
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Fig. 88-91: Het familiebuiten is een typisch negentiende eeuws fenomeen langs de Oude Rijn. Een 
voorbeeld daarvan is het relatief jonge Rijnoord bij Woerden. Begin negentiende eeuw verwerft 
Jacobus Bredius (1773-1826, links) als burgemeester van Woerden grote stukken grond direct bui-
ten de stadswallen. Zoon Cornelis (1804-1873, midden) bouwt de bestuurscarrière van zijn vader 
verder uit en laat naast de boerderij Batestein ook in 1863 het, nog steeds bestaande, buitenhuis 
(onder) bouwen. Kleinzoon Arnoldus Antonie (1834-1906, rechts) erft het buitenhuis in 1873. 
Als burgemeester vertrekt hij naar Leiden waarna, na een korte bewoning door zijn dochters, de 
familieband met Woerden en het buitenhuis vervalt. Nog steeds staat het park- en bosgebied 
plaatselijk bekend als het Brediusbos. 

88 89 90
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woont.320 Het veel bescheidener Rijnlust bij Alphen werd eveneens 
vanaf 1829 bijna een eeuw lang door vijf opeenvolgende generaties 
van de lokale notabelfamilie Kalkhoven-Piek bewoont. De kroon wordt 
echter gespannen door Huize Harmelen dat vanaf 1664 tot de dood 
van de ongehuwd en kinderloos gestorven laatste ambachtsheer 
van Harmelen, Adriaan de Joncheere (1829-1913), maar liefst zeven 
generaties in de familie bleef. 

Familiaire relaties
Als een buitenplaats overgaat naar een familielid is er vrijwel altijd 
sprake van een vererving na het overlijden van een vorige eigenaar. 
Het is uiteraard logisch dat in het merendeel van de gevallen er dan 
sprake is van vererving naar kinderen (28% van de totale transacties). 
Binnen deze groep gaat vererving vrijwel altijd naar de (oudste) zoon 
(101 van de 155 gevallen). Als een dochter erft gaat het formele 
eigenaarschap bijna altijd over in handen van haar echtgenoot. 

Er zijn weinig voorbeelden bekend waarbij de buitenplaats via 
testament of huwelijkscontract specifiek wordt toebedeeld aan een 
vooraf genoemd persoon, of één zijde van de familie. Ook hier spreekt 
een zakelijke benadering uit, waarbij de buitenplaats eerder als een 
consumptie- of beleggingsobject moet worden gezien dan als een 
gekoesterd familiebezit. Uitzondering is bijvoorbeeld buitenplaats 
Tjepma(state).321 Hiervan is bekend dat er twee maal door leden van 
de familie Ram van Schalkwijk expliciet in hun testament is vastgelegd 
aan wie het buiten na hun overlijden moet toekomen. De eerste keer 
in 1729, is de beoogde nieuwe opvolger nog minderjarig waardoor 
het huis voor lange tijd verhuurd wordt. Een ontwikkeling die de 
nodige problemen en verwaarlozing met zich meebrengt. In 1766 
legt eigenaresse Margaretha Ram van Schalkwijk (?-1776) opnieuw 
in haar testament vast dat Tjepma en de heerlijkheid Ouden Rijn 
en Heycop in de van Schalkwijk familie moet blijven en niet naar de 
familie van haar man (De Jeger) mag gaan. De erfgenamen schikken 
zich hierin, maar één generatie later wordt het buiten in 1806 alsnog 
verkocht, al brengt het met 6.000 gulden maar de helft op van de 
taxatie.322

Wat wel een aantal keren voorkomt is de schenking van een 
buitenplaats als belegging of woonobject door ouders aan hun 
kinderen. Zo krijgt de Rotterdamse Johanna Ignatia van der Hoeven 
(1698-1720) bij haar huwelijk in 1718 de buitenplaats Hoevensrust/
Javarust van haar ouders.323 In Harmelen koopt ambachtsvrouwe van 
Harmelen en zelf bewoonster van Huize Harmelen, Helena Cornelia 
Luberta van Beusechem (1807-1886), in 1873 de kleine buitenplaats 
Uitweg speciaal aan voor het gezin van haar zoon Gerardus Johannes 
de Joncheere (1830-1908), die er echter maar vijf jaar gebruik van zal 
maken.324
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Terug naar het grote beeld
Uit de analyse van de samenstelling van de circa 800 eigenaren blijkt 
dat er duidelijk sprake is van groepsgebonden gedrag en dat niet elke 
eigenaar en elke buitenplaats een petite histoire is zonder context. 
Verschillende patronen komen naar voren, zoals de geografische 
territoriumvorming vanuit verschillende steden en tussen de 
beide provincies. Iets dat pas opvalt als je alle buitenplaatsen in 
beschouwing neemt. Ook de overgang van regionale stedelijke 
elite naar lokale plattelandselite in een relatief korte periode is een 
opvallend fenomeen. Net als de vluchtigheid van het eigenaarschap 
en kleinere details zoals de aankoop van buitenplaatsen door 
weduwen en de voorkeur van Amsterdammers voor de meest luxeuze 
buitenplaatsen. Het zijn patronen die nu gereconstrueerd zijn, maar 
daarmee nog niet verklaard. Dat zal dan ook het doel zijn van het 
derde en laatste deel van dit onderzoek: het verklarend model. 





III  VERKLAREND MODEL
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7. De tijdlijn van het buitenplaatslandschap

7.1 Op zoek naar ordening

De schalen van Braudel als inspiratiebron 
Nu het buitenplaatslandschap en haar eigenaren in hoofdlijnen zijn 
gereconstrueerd ontstaat vanzelf de waaromvraag. Waarom hier? 
Waarom toen? Waarom op deze manier en met deze intensiteit? 

Het stellen van dit soort vragen impliceert een overtuiging dat de 
geschiedenis van het buitenplaatslandschap en de buitenplaatscultuur 
niet alleen beschrijvend, maar ook problematiserend onderzocht kan 
worden door een ‘Braudelliaans ontrafelaar van problemen’ zoals 
Van der Laarse dat noemt.325 Hij verwijst daarbij naar het beroemde 
tijdschalen-concept van de historicus Fernand Braudel (1902-
1985). Een methode die inzichtelijk maakt op welke subtiele manier 
meerdere ‘chronologische werkelijkheden’ op elkaar inwerken en tot 
een structuralistisch historisch verklaringsmodel voor een bepaalde 
gebeurtenis of ontwikkeling kunnen worden samengevoegd. 

Braudels tijdschalen zijn een uiterst bruikbaar vertrekpunt om te 
komen tot een eerste ordening van de factoren die de ontwikkeling 
van de buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn hebben gestuurd. 
Problemen zijn er echter ook. Allereerst vraagt het onderwerp van 
deze studie om een aanzienlijke verschaling van Braudels grootheden 
die zijn ontwikkeld voor geschiedschrijving van enorme gebieden over 
een zeer lange tijd. Dit onderzoek gaat ‘maar’ over drie eeuwen en 
een relatief klein gebied. Het is de vraag of vooral de tweede en derde 
schaal nog wel goed zijn te onderscheiden binnen een dergelijk kort 
tijdvak. Ten tweede wordt hier niet gestreefd naar histoire totale waar 
het concept voor ontwikkeld is maar op de reconstructie en verklaring 
van één landschapsonderdeel, namelijk dat van de buitenplaatsen. 
Dat buitenplaatslandschap is ook nog eens een landschapsvorm waar 
private motieven bovengemiddeld bepalend lijken. Daarmee slaat de 
balans zwaar uit naar de derde evenementiele schaal van Braudel met 
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het risico dat elke buitenplaats een petite histoire in zich zelf wordt 
en we niet scherp krijgen wanneer er sprake is van bewuste keuzes 
van een individu of familie (de derde schaal), of van onderbewuste 
‘mentale dwang’ van een groepscultuur (de tweede schaal).326 

Het maatschappelijk vermogen van Schmidt als leidraad voor de 
ordening van motieven
Het schemerige overgangsgebied waar bewuste strategieën 
overgaan in onbewuste groepscultuur is een bekend probleem 
binnen het onderzoek naar buitenplaatscultuur en eliteonderzoek.327 
Iemand die op uiterst elegante manier erin is geslaagd om een 
instrumentarium te ontwikkelen om individuele keuzes van de elite 
goed te contextualiseren is socioloog Cees Schmidt. Hij is dan ook 
de gids voor ons vervolg. In zijn dissertatieonderzoek naar de familie 
Teding van Berkhout volgt Schmidt het ‘maatschappelijk vermogen‘ 
van de familie door de tijd heen en de strategieën die de familie 
aanwendde om dat vermogen uit te bouwen en te consolideren.328 
Hij onderscheidt daarbij drie (duidelijk op Weber en Bourdieu 
geïnspireerde) strategieën:

- financieel beheer (kapitaalsvorming, belegging en erfenis 
strategieën);

- politieke strategie;
- sociaal beheer (opvoeding en onderwijs, huwelijkspolitiek, 

geboorteregeling en public relations). 

Hoewel de buitenplaats binnen zijn studie maar zijdelings een rol 
speelt, is de methodiek ook uiterst bruikbaar om de sociale context, 
volgens Schmidt het ‘sociaal substraat’, van de buitenplaatscultuur 
langs de Oude Rijn te duiden.329 De buitenplaats speelde namelijk op 
al die terreinen wel degelijk een rol blijkt uit ander onderzoek.330

Aandacht voor conditionerende factoren 
De ontwikkelingsgang van zowel de buitenplaatscultuur als het 
buitenplaatslandschap wordt niet alleen gedreven door collectieve 
en private motieven/strategieën zoals Schmidt die beschrijft. Ze 
wordt ook gestuurd door externe factoren. In het theoretische model 
(zie hoofdstuk 3) zijn deze benoemd als ‘conditionerende factoren’. 
Die factoren die door individuen of kleine groepen nauwelijks te 
beïnvloeden zijn, maar wel de speelruimte van handelen bepalen. 

Het gaat daarbij allereerst om de invloed van het binnen de 
onderzoeksperiode maar zeer langzaam transformerende fysieke 
landschap op het spreidingspatroon, de omvang en de vormgeving 
van de buitenplaatsen. De bodem en het landschapspatroon bepalen 
letterlijk de vorm van het speelveld en produceren een eigen set 
spelregels die de ontwikkelingsgang mede richting geven. 
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De buitenplaatscultuur wordt daarnaast ook gevormd door 
geleidelijke transformaties van economische of culturele aard. 
Bijvoorbeeld door een verschuivende krachtsverhouding tussen 
stad en platteland of veranderende esthetische voorkeuren van de 
elite. Uiteraard zijn dit soort veranderingen het gevolg van ontelbare 
individuele keuzes (bewust en onbewust) maar is het als ontwikkeling 
dusdanig langzaam en ongrijpbaar voor een individu, dat het 
conditionerend gaat werken voor het landschap en de buitenplaats. 
Of zoals Roorda stelt: 

 Ze zijn niet slechts decor, maar bepalen ook de speelruimte.
  De sociale structuur van de tijd zelf begrensde de  
 mogelijkheden, beperkte de ruimte, waarbinnen het denken  
 en handelen zich wel moesten afspelen.331 

Niet elke conditionerende factor is voor elke speler even bepalend. 
Hoewel de bodem en het cultuurlandschap bijvoorbeeld voor iedere 
speler dezelfde uitgangssituatie aanreikt, is het voor de één een 
gegeven waarbinnen gewerkt moet worden, terwijl er ook spelers 
zijn die het landschap weten aan te passen naar hun wensen en 
soms letterlijk van water land weten te maken. Tot slot gaat het bij 
conditionerende factoren ook over letterlijke spelregels in de vorm 
van regelgeving en de invloed van het wel of niet handhaven daarvan 
op het buitenplaatslandschap. 

Fig. 92: Kleiwinning in het gebied is een goed voorbeeld van een conditionerende factor die voor 
verschillende personen verschillend uitpakt. Voor de één een kans om gronden aan te kopen en 
daarmee een buitenplaats tot landgoed te gaan vergroten. Voor de ander is de industrialisatie 
die bij de baksteenfabricage hoort juist een bedreiging, waardoor zijn buitenplaats in waarde 
en aantrekkelijkheid daalt. Hier afgebeeld de omvang van gebieden langs het totale traject waar 
kleiwinning heeft plaatsgevonden.
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7.2 Vier ontwikkelstadia
De ontwikkeling van het buitenplaatslandschap uitgedrukt in 
aantallen buitenplaatsen laat een bijna perfecte curve zien (zie 
hoofdstuk 5). Het benadrukken van het aantal buitenplaatsen 
alleen is echter onvoldoende om de ontwikkelingsgang van de 
onderliggende buitenplaatscultuur te kunnen definiëren. Daarvoor 
moeten meer factoren worden meegewogen en moet het gebied in 
een grotere culturele, geografische en economische context worden 
geplaatst. Door niet alleen te kijken naar het aantal buitenplaatsen 
ontstaat er ook zicht op de transformaties die zich op bestaande 
buitenplaatsen afspelen en die mogelijk nog wel meer informatie 
geven over veranderingen in de buitenplaatscultuur dan alleen de 
nadruk op de harde aantallen.
 
Uit de reconstructie blijkt dat er twee hoofdbewegingen in de 
ontwikkeling zitten. Binnen elke periode kunnen er vervolgens 
twee deelfases gedefinieerd worden op basis van accentverschillen 
in de motieven en condities die de ontwikkelingsgang tijdens die 
specifieke periode bepalen. Voor de ordening van de komende twee 
hoofdstukken worden de hoofdperiodes als leidraad genomen:
1. opkomst en expansie (1600-1780)

1.1. (geleidelijke) aanloopfase (1600-1710)
1.2. (versnellende) groeifase (1710-1780)

2. transformatie en krimp (1780-1900)
2.1.  (plotselinge) stabilisatie en transformatiefase (1780-1840)
2.2.  (geleidelijke) terugvalfase (1840-1900)

Er is bewust gekozen voor een grove indeling in maar vier fases 
omdat dit het meeste recht doet aan de nadruk die in deze studie 
gelegd wordt op ‘het lengteprofiel’; de grote lijn in de ontwikkeling.332 
Daarnaast ontbreekt ook simpelweg nog te veel data om tot een 
meer gedetailleerde goed onderbouwde periodisering te komen. 

7.3 Focus op het gebiedseigene
In hoofdstuk 4 is duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van de 
buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn niet los gezien kan worden 
van de opkomst en transformatie van de buitenplaatscultuur in heel 
West-Nederland in dezelfde periode. Veel antwoorden op de vraag 
naar het ‘waarom’ liggen dan ook in het verlengde van processen die 
ook in andere gebieden spelen. Maar niet alle. 

De Oude Rijn heeft een aantal specifieke geografische kenmerken die 
er voor zorgen dat de ontwikkelingsgang van de buitenplaatscultuur 
in dit gebied op eigen benen staat en niet zomaar een kopie is van 
wat er zich bijvoorbeeld langs de Vecht afspeelde. De centrale 
ligging tussen de grote steden van de Republiek, de bodemkundige 
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uitgangssituatie en de voor het gebied zo kenmerkende kleiwinning 
zijn voorbeelden van lokale factoren die sterk conditionerend waren 
voor de eigen buitenplaatscultuur zoals die juist hier kon ontstaan. 

In dit derde en laatste deel worden die gebiedseigen motieven en 
condities waar mogelijk van elkaar losgeweekt. De beschrijving is 
daarmee niet uitputtend, maar gericht op het destilleren van die 
thema’s die op structuralistisch niveau van invloed waren voor de 
ontwikkelingsgang van het buitenplaatslandschap in dit gebied. 
Door de focus op gebiedseigen thema’s wordt de invloed van gebied 
overstijgende culturele-, politieke- en economische ontwikkelingen 
niet ontkent, maar wordt voorkomen dat de gebiedseigen accenten 
ondersneeuwen in het totaal. 

Vanuit deze focus op gebiedseigen motieven en condities zijn voor 
beide fases een aantal hoofdthema’s samengevat die als leidraad 
dienen voor de ordening van de volgende twee hoofdstukken. 

Voor de periode van opkomst en expansie (1600-1780) zijn dat:
- de aantrekkelijkheid van de Oude Rijn als vestigingsplaats;
- de conditionerende werking van het bestaande 

cultuurlandschap;
- de invloed van status en distinctie strategieën; 
- het belang van de buitenplaats als beleggingsobject;
- landbouwkundige modernisatie als aanjager voor 

buitenplaatsvorming;
- de invloed van sturing van bovenaf.

Voor de periode van transformatie en krimp (1780-1900) zijn dat:
- een verschuivend krachtenveld tussen stad en platteland;
- veranderende esthetische voorkeuren;
- de ondermijning van de idylle;
- concurrentie van andere buitenplaats landschappen;
- verdeftiging van de notabelenelite;
- van beleggingsobject naar consumptieobject; 
- de paradoxale invloed van kleiwinning.
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8. Opkomst en expansie (1600-1780)

8.1 Welgelegen: de aantrekkingskracht van de Oude Rijn 

Een Aardsch eden vol levendigheid
Het landschap langs de Oude Rijn voldoet in de zeventiende en 
achttiende eeuw goed aan het morele en esthetische ideaal van 
buitenwonen zoals zich dat in de jonge Republiek heeft ontwikkeld.333 
Het traktaat over het ideale buiten van de Leidenaar Pieter De la 
Court (1664-1739) wordt daarbij vaak als referentiepunt genomen.  
Zijn omschrijving van het ideale welgelegen buiten valt juist voor 
het Oude Rijn gebied goed op zijn plek omdat De la Court als Leids 
patriciër zijn visie kon baseren op eigen ervaringen op zijn buitens 
Meerburg langs de Oude Rijn en Allemansgeest (tegenwoordig 
Berbice) in Voorschoten. 

Het traktaat begint met het opsommen van de voorwaarden voor 
de locatiekeuze van een ideaal ‘welgelegen’ buiten. Niet te dicht 
bij de stad, maar ook niet te ver weg. Bij voorkeur langs een niet 
te snel stromende rivier, maar zeker niet in de buurt van de zee of 
moerassen. In een gezonde luchtstreek en op de juiste grondsoort. 334  

De meest abstracte invulling van De la Courts begrip ‘welgelegen’ 
gaat over het belang van een buiten op het platteland als mentale 
tegenhanger van de dagelijkse leefomgeving van de eigenaar in 
de stad.335 Het gaat daarbij om het op de klassieken geïnspireerde 
stad-landmotief, waarbij stad en land als elkaars complementaire 
tegenpolen worden gezien. De stad is daarbij niet per definitie 
negatief en de buitenplaats is meer dan een vluchtplaats. Juist door de 
tegenstellingen tussen drukte en rust, werk en ontspanning, maken 
stad en buiten samen het leven aangenaam en compleet. 336 Het 
landleven rond Leiden staat daarbij voor rust en ontspanning lezen 
we bijvoorbeeld al concreet in het vroege hofdicht ’t Geneuchelijcke 
paedtje: aan eenige Leydtse Nymphjes uit 1626 van Johan van 
Heemskerck (1597-1656). Het gedicht begint met het benoemen van 
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een aantal opvallend praktische bezwaren tegen het wonen in de 
stad Leiden. Last van lawaai van de wevers, de smeden, de stank en 
rommel van de leerlooiers zorgen ervoor dat de hoofdpersoon wel 
naar buiten moet vluchten. Wandelend langs de Oude Rijn bereikt hij 
vervolgens het bedoelde wandelpad dat hij heel precies beschrijft tot 
en met het gezicht dat het biedt op Den Haag, Delft en leiden, waarna 
het gedicht verdergaat als lofzang op het landleven.337

De meest expliciete representatie van dat stad-land motief in het 
Oude Rijngebied zelf is terug te vinden in de twee hofdichten die 
er voor de buitenplaatsen Bydorp (onder Leiderdorp) en Batestein 
(bij Harmelen) langs de Oude Rijn zijn geschreven gedurende de 
achttiende eeuw. Het klassieke thema van de binaire oppositie 
tussen stad en land komt uitgebreid naar voren in het dichtwerk 
van de schrijfster Lucretia van Merken (1721-1789) over haar buiten 
Bydorp uit 1773.338 In Batesteinum van professor Petrus Burmannus 
senior (1668-1741) uit 1738 staat niet zozeer het stad-land contrast 
centraal maar worden de genoegens die het buitenleven te bieden 
heeft uitgebreid bezongen, waaronder het genieten van voedsel dat 
geschonken wordt door de buitenplaats en de rivier.339 

Het klassieke stad-land motief is daarnaast in de naamgeving van 
25% van de buitenplaatsen in het gebied expliciet aanwezig. Net als 
in het hofdicht worden hier binaire opposities tussen stad en land 
uitvergroot in namen die de buitenplaats koppelen aan begrippen 
zoals rust (Rijnrust, Lust tot Rust, Zorgrust, Rust en Werk, Woellust, 
Meerderrust etc.), of als wijkplaats voor stedelijke drukte en zorgen 

Fig. 93-94: Het ideale platteland en de ideale buitenplaats. Links: tegelplateau op buitenplaats 
Meerwijk (Alphen) met loflied op het landleven.  De tekst op het tegeltableau luidt: ´Het land te 
bouwen is myn lust, myn hert en sinne syn belust te woone by het woelent vee gelyk als vader 
jacob dee´ Rechts: het esthetisch ideaal van de  zeventiende en achttiende eeuwse buitenplaats 
afgebeeld op tegelplateau in een boerderij langs de Rijn te Aarlanderveen. 
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(drie maal Buitenzorg, twee maal Raadwijk, Woellust, Rijnvliet). Het 
is een gebruik dat in de achttiende eeuw begint maar doorloopt tot 
in de twintigste eeuw.

Hoewel in naam vooral de rust van het buitenleven wordt beleden, 
blijkt dit maar een deel van het ideaal van buitenwonen in de 
zeventiende en achttiende eeuw te weerspiegelen. Het hofdicht voor 
Bydorp benadrukt bijvoorbeeld direct na de lofzang op de rust en de 
schoonheid der natuur ook de levendigheid van al het scheepsverkeer 
op de Oude Rijn en de vele paarden en karren op de Rijndijk. 

Hier word hun oog door ’t lief gezicht bekoord. 
Van zoveel schuiten, jagte, schepen,
Als eindloos langs den Rhynstrooms boord. 
Met vlugge zeilen spoên, of zich doen heene sleepen [ ] 
De karrenweg doen spoên, belaên met keur van waaren; 
Of’t moedig paard, met trappelende voet, 
Welk zich aan ’t rytuig voelde snoeren, 
Het Hof en al der Grooten stoet, Langs Hollands schoonsten weg, 
naar ’s Gravenhaage voeren.340

In verkoopadvertenties, die vanaf ongeveer 1750 beschikbaar zijn, 
wordt tot aan het eind van de achttiende eeuw juist nergens gesproken 
over rust, maar vooral over de levendigheid van het verkeer op zowel 
de Rijn als op de Rijndijk. Blijkbaar was er naast verlangen naar rust 
tot het einde van de achttiende eeuw ook wel degelijk behoefte aan 
levendigheid en kon de Oude Rijn in beide verlangens voorzien. 

De aantrekkingskracht van de Oude Rijn ligt dan ook niet alleen in 
de mogelijkheid om zich terug te trekken in rust en contemplatie 
maar vooral in de aangename levendigheid die zich zowel op de 
rivier als de weg afspeelt. Zo wordt buitenplaats Ruimzicht (!) al in 
1750 aangeprezen als ‘hebbende een zeer vermaakelyk uitzicht over 
den Hoogen lange Rhyndijk en de Rhyn’.341 Poelzicht heeft in 1776 
volgens de verkoopadvertentie zowel ‘zeer ruime en onbelemmerde 
zicht op den hoogen als laagen Rhijndijk en over den Rijn’.342 Terwijl 
het in 1765 ook al werd aangeprezen door expliciet te benadrukken 
dat er zicht is op ‘den Rhijn, met de visserij daarin [en] waar langs de 
trekschuiten op Amsterdam, Gouda en Utrecht passeeren’.343

Er is ook ander bewijs voor het idee dat voor de zeventiende en 
achttiende eeuwse eigenaren de levendigheid van de omgeving in 
de praktijk misschien nog wel belangrijker is als de rust. Zo worden 
de buitenplaatsen waar het kan niet alleen dicht op de rivier, maar 
ook dicht op de weg gebouwd en oriënteren ze zich architectonisch 
zowel op de rivier als de weg . Hierdoor valt het tijdgenoten in 
1734 al op dat ‘de keurlyke Lust-plaatzen op eene over vermakelyke 
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wyze zowel aan den Rhyn als Ryweg uit quamen’.344 De typisch 
achttiende eeuwse integratie van monumentale muren, theekoepels, 
speelhuizen, schuitenhuizen, balkons en poorten, zowel langs de weg 
als de rivier, dient in het Oude Rijn gebied dan ook een dubbel doel. 
Ze presenteren het buitenhuis aan de buitenwereld (statusmotief), 
maar bieden de bewoners tegelijkertijd ook de mogelijkheid om de 
levendigheid van die buitenwereld te ervaren. We zien dit aspect 
ook terug in andere gebieden waar theekoepels eenzelfde functie 
hadden als verbindend element tussen buitenplaats en omgeving en 
niet alleen aan het water, maar ook aan de weg worden gebouwd.345 

De meest uitgesproken oriëntatie op zowel weg als rivier is te 
vinden in het gebied tussen Alphen en Leiden waar een aantal 
buitenplaatsen tussen de rijweg en de rivier gebouwd zijn. Juist 
van deze buitenplaatsen is wat meer informatie bekend over de 
verschijningsvorm. Ze hadden namelijk de meeste bemoeienis 
met het Hoog Heemraadschap Rijnland omdat voor de kleinste 
aanpassingen aan de randen van hun buitenplaats consent van het 
waterschap nodig was. Hierdoor is van deze buitenplaatsen veel 
meer archiefmateriaal (inclusief tekeningen) bewaard gebleven dan 
van de boerderijen en buitenplaatsen die binnendijks lagen. 

Wat bij die buitendijks gebouwde buitens opvalt is dat het 
hoofdgebouw (net als in de Vechtstreek) aan de rivierzijde het meest 
monumentaal geaccentueerd wordt met koepelkamers over twee 
verdiepingen van waaruit een direct zicht mogelijk was over de 
rivier.346 Aan de wegzijde wordt de monumentaliteit eerder gezocht in 
bijvoorbeeld een symmetrische opzet met koetshuizen en oranjerie 
(Brittenrust), ommuringen en monumentale poorten (Langerode).

In de rest van het gebied liggen de buitenhuizen verder van de rivier 
af en is de ruimte tussen dijk en rivier alleen als overtuin in gebruik. 
Ook bij deze buitenplaatsen wordt de levendigheid van weg en rivier 
opgezocht door, waar het kan, het buitenhuis dicht op de dijk te 
bouwen. Daarmee worden twee doelen bereikt. De zichtbaarheid 
op weg en water wordt zoveel mogelijk gemaximaliseerd. En het 
buitenhuis kan zich duidelijk representeren als het meest voorname 
gebouw binnen het ensemble van bijgebouwen, waaronder vaak een 
boerderij. Op negentiende eeuwse kaarten zoals die van Alphen op 
pagina 76 is vaak alleen al aan die vooruitgeschoven positionering af 
te leiden welk gebouw het buitenhuis is. 
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Fig 95-96: Oriëntatie op de rivier. Boven: buitenplaats Byelust bij Alphen afgebeeld in de tweede 
helft van de achttiende eeuw. Een voornaam huis met een koepelkamer over twee verdiepingen 
dat doet denken aan Brittenrust (zie pagina 14). Onder: buitenplaats Rijnvreugd  onder Zoeter-
woude-Rijndijk in 1920. De opzet van huis, koepel en tuin uit 1791 doet qua opzet en presentatie 
richting de rivier sterk aan de Vechtstreek denken.

95

96



160

Gezonde luchtstreek.
‘Welgelegen’ had voor de eigenaren een bredere betekenis dan alleen 
een esthetisch referentiekader. De ideale buitenplaats van De la Court 
moest immers ook gelegen zijn in een gezonde luchtstreek. Niet bij 
zee of moerassen of dichtbij een grote stad. De la Court was zelf 
overtuigd van het belang van schone lucht en frisse wind zo blijkt uit 
briefwisselingen met zijn broers uit 1663, waarin hij zijn familieleden 
probeert over te halen het ongezonde Amsterdam, waar pest heerst, 
te verlaten en naar het veel gezondere Leiden af te reizen.347  

In andere primaire bronnen wordt het gezondheidsaspect van de 
buitenplaats en het gezonde klimaat langs de Oude Rijn eveneens 
benadrukt.348 Lucretia van Merken noemt in haar hofdicht over 
Bydorp meerdere keren het voordeel van de frisse wind van de rivier 
voor de gezondheid. Net als bij De la Court gaat dit verder dan een 
literair motief. Bydorp was volgens Rijken door de echtgenoot van 
Lucretia van Merken speciaal aangekocht als permanent woonverblijf 
voor de in zwakke gezondheid verkerende Lucretia. Na haar dood 
deed haar man het dan ook direct weer van de hand.349 Ook De Jong 
wijst expliciet op de associaties tussen buitenplaats en gezondheid 
en citeert burgemeestervrouw Calkoen uit Gouda die in 1745 schreef 
dat zij en haar man als ‘twee ziekke bloeije’ naar hun buitenplaats 
gingen ‘hooppende dat wij daer eerder zoude bekomme’.350

Fig. 97: De Oude Rijn bij Zwammer-
dam in 1779 met op de achtergrond 
buitenplaats Withenlust.
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Goede grond
Direct na de eis dat het buiten ‘Welgelegen’ dient te zijn stelt De 
la Court in zijn traktaat dat het ideale buiten bij voorkeur op ‘een 
goede vette, vrugtbare bodem wordt gebouwd, omtrent eene niet 
al te sterk lopende rivier van zoet water’.351 Verder op in zijn traktaat 
benadrukt hij nog meermaals de noodzaak dat ‘gronden wel gelegen, 
goed en wel gestelt van nature moeten zijn, op dat de boomen en 
plantsoenen daar weelig zouden groeyen’.352 

Ook op dit vlak hadden de brede oeverwallen langs de Oude Rijn 
een ideale uitgangsituatie. Allereerst was de ondergrond hier stabiel 
genoeg voor het bouwen van grotere huizen.353 De oeverwallen boden 
daarnaast voor tuin- en parkaanleg een goede uitgangssituatie doordat 
de grond beter van samenstelling, structuur en waterdoorlatendheid 
was dan de zware en natte kleigronden of de door De la Court ten 
strengste afgeraden veengronden.354 De breedte van de oeverwallen 
verklaart daarom grotendeels waarom er langs de kleinere noord-
zuid veenstromen die op de Oude Rijn uitkomen geen of nauwelijks 
buitenplaatsen lagen. De oeverwallen langs de Aar, de Meije en de 
Grecht zijn gemiddeld nog geen honderd meter breed en gaan op 
zeer korte afstand van de rivier al over in veengronden, waardoor ze 
een slechte uitgangssituatie bieden voor het realiseren van tuin- en 
parkaanleggen. De oeverwallen van de Korte- en Lange Linschoten 
ten zuiden van Woerden nemen qua breedte van de oeverwallen 
een tussenpositie in en hier heeft zich dan ook wel een kasteel- en 
buitenplaatsontwikkeling voorgedaan.355

Hoewel de bodem dus heel direct van invloed is geweest op het 
spreidingspatroon is daarmee nog niet verklaard waarom er in het 
gebied tussen Bodegraven en de Meern zo weinig buitenplaatsen 
zijn ontstaan. Ook hier was de oeverwal van de Oude Rijn meer dan 
voldoende breed om royale buitenplaatsen te kunnen huisvesten 
en toch bleef het hier beperkt tot maar een aantal geïsoleerde 
plekken. Daaruit blijkt al dat er meer factoren van invloed waren op 
het spreidingspatroon. Bijvoorbeeld de verschillen in bereikbaarheid 
binnen het gebied, het volgende onderwerp.
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Uitstekend bereikbaar over water en land
Het succes van de Oude Rijn als buitenplaatslandschap in de 
zeventiende en achttiende eeuw is grotendeels te danken aan 
de uitstekende bereikbaarheid van het gebied zowel in tijd als 
afstand. Het herkomstgebied van de bewoners beslaat hierdoor 
in die periode ongeveer de totale tegenwoordige Randstad tussen 
Rotterdam en Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Het gebied ligt voor 
de Amsterdamse eigenaren nog het meest ver weg, maar nog altijd 
binnen vijf uur reistijd met de trekschuit. Rotterdam ligt op vier uur 
varen van de Oude Rijn en de reis tussen Leiden en Utrecht zelf duurt 
over water maar net zeven uur.356 

De infrastructuur van de Republiek is in hoge mate een 
waterinfrastructuur. De grote investeringen in het verbeteren 
van het waternetwerk in de zeventiende eeuw zijn een aanjager 
voor de stedelijke economie en de ontwikkeling van stedelijke 
netwerken binnen de Republiek.357 Alleen daarmee is het al van 
invloed op de opkomst van de buitenplaatscultuur. De ontwikkeling 
van het waternetwerk voor handel en industrie geneert immers 
de welstand van het stedelijk handelspatriciaat die nodig is om de 
buitenplaatscultuur tot bloei te laten komen.

De Oude Rijn speelde van oudsher al een belangrijke rol in dat 
waternetwerk als enige oost-west verbinding midden door wat we 
nu het Groene Hart noemen. Alphen ligt rond 1600 bijvoorbeeld op 
een kruispunt van routes omdat hier de oost-west gerichte Oude Rijn 
kruist met de noord-zuid vaarroute door Holland tussen de Hollandse 
IJssel, via de Gouwe en de Heemswetering/Brassemermeer-
Haarlemmermeer-Spaarne richting het IJ bij Amsterdam. 

De optimalisatie van dit waternetwerk wordt in de zeventiende 
eeuw gezocht in de aanleg van trekvaarten. Ze zijn sneller en 
betrouwbaarder en er wordt door de octrooi aanvragende steden al 
verondersteld dat ze de economische ontwikkeling van de betrokken 
steden in een versnelling zullen brengen.358 Tussen 1626 en 1628 
wordt in het Hollandse deel van de Vecht al een trekpad ontwikkeld 
in combinatie met het rechttrekken van stukken van de rivier. In 
1647 wordt vervolgens de Vaartse Rijn tussen Utrecht en de Lek van 
een trekpad voorzien en in 1650 eisen de staten van Utrecht dat de 
bruggen over de Oude Rijn verhoogd worden en dat er langs het 
gedeelte tussen de buitenplaatsen Jaffa en Oog in Al een trekpad van 
anderhalve roede breed wordt aangelegd.359

Als in de jaren zestig van de zeventiende eeuw de textielproductie in 
Leiden aantrekt en er een piek is in de Rijnlandse baksteenproductie, 
ontstaan de eerste plannen om zuidelijk van de Oude Rijn een 
trekvaart te graven.360 Felle protesten van steden als Gouda, Haarlem, 
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Dordrecht en Rotterdam zorgen ervoor dat de ambachtsheer van 
Alphen, Hendrik Stevin (1614-1668), met een eigen alternatief komt 
om de bestaande rivier om te vormen tot trekvaart. Niet geheel 
zonder eigenbelang constateert De Vries omdat:

It need hardly be added that it [de trekvaart] would also pass 
through Alphen. The village in which the promotor had such a 
strong interest stood to become a focal point of transport routes 
in central Holland.361 

De nieuwe route is klaar in 1664, 58 kilometer lang en heeft naast 
een trekpad aan één zijde een honderdtal vaste bruggen. Vanaf dat 
moment vertrekt zowel vanaf Leiden als Utrecht drie maal daags 
een trekschuit die het totale traject in een kleine 8 uur aflegt, een 
halvering van de reistijd. 
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Fig. 98: Afstanden in tijd (per trekschuit) en ruimte vanuit Alphen naar de belangrijkste herkomst-
gebieden van de zeventiende en achttiende eeuwse eigenaren. 
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Het slimme voorstel van Hendrik Stevin om de Oude Rijn om te 
vormen tot trekvaart is zowel direct als indirect van grote invloed 
op de opbloei van de buitenplaatscultuur. Allereerst zorgt het 
voor een verbeterde bereikbaarheid over water en land van een 
potentieel aantrekkelijk gebied.362 Daarnaast genereert het verkeer 
de levendigheid die voor de latere buitenplaatseigenaren het gebied 
zo aantrekkelijk maakt. 

De waterstaatkundige optimalisaties stimuleren de economische 
ontwikkeling van dorpen als Alphen en het nabijgelegen Oudshoorn 
en Koudekerk. Zo kan de baksteen en kalkindustrie rond Alphen juist 
hier tot bloei komen doordat ze de beschikking krijgt over directe en 
goedkope verbindingen met haar afzetgebieden via het trekpad langs 

de Oude Rijn en nieuw gegraven short cuts in het waternetwerk, 
zoals de Heijmanswetering of de nieuwe trekvaart parallel aan de 
Aar. Ook de aanvoer van de beroemde kaas en boter uit het gebied 
naar marktsteden zoals Leiden en Gouda wordt makkelijker. Hierdoor 
vindt de intergratie van de lokale agrarische samenleving in de 
(inter-)nationale handelseconomie versnelt plaats. Het gevolg is 
dat de boerenstand in het gebied floreert wat weer tot gevolg heeft 
dat de boerderijen aantrekkelijke beleggingsobjecten worden voor 
stedelijke elite. 

Fig. 99: De Oude Rijn bij Utrecht in de tweede helft van de achttiende eeuw met links het trekpad 
en een trekschuit op het water. In de achtergrond het buiten Oog in Al, gebouwd in 1664 door jhr. 
Everhard Meyster (1617-1679) die de plek in de bocht van dit gekanaliseerde deel van de Oude 
Rijn koos om van daaruit uitzicht (´oog in al´) te hebben op de grootschalige stadsuitbreidingen 
die burgemeester Moreelse wilde uitvoeren aan de westzijde van de stad. 
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Daarnaast zorgt de knooppuntfunctie van Alphen voor een andere 
beroepssamenstelling dan in de omliggende plattelandsdorpen met 
een bovengemiddeld aantal lokaal gestationeerde advocaten en 
notarissen.363 Het gevolg van beide ontwikkelingen is dat zich rond 
Alphen al in de achttiende eeuw een lokale plattelandselite van 
notabelen kan ontwikkelen die voldoende economische en politieke 
macht weet te verwerven om zich als groep tegen het eind van die 
eeuw in te nestelen in het al bestaande buitenplaatslandschap op het 
moment dat de regionale stadselite zich terug begint te trekken. Op 
die manier heeft de trekvaartontwikkeling niet alleen de opkomst van 
de buitenplaatscultuur aangejaagd, maar er ook indirect voor gezorgd 
dat het aflopen ervan geleidelijker verliep dan in andere gebieden.

De geografie van het waternetwerk zelf vormt tot slot ook een 
deel van de verklaring waarom in de omgeving van Utrecht in de 
aanloopfase van het buitenplaatslandschap minder buitenplaatsen 
langs de Oude Rijn (hier Leidse Rijn) worden gesticht. Hoewel het 
gebied tussen Harmelen en Utrecht vanuit de stad Utrecht gezien erg 
dichtbij is, ligt het vanuit andere steden gezien juist ongunstig. De 
waterverbinding Amsterdam – Utrecht loopt bijvoorbeeld niet via de 
Oude Rijn maar via de Vecht en de stad Utrecht zelf is via de, uit de 
twaalfde eeuw stammende Vaartse Rijn en de Lek, al goed verbonden 
met Rotterdam. Vanuit steden als Leiden, Gouda of Den Haag ligt het 
Stichtse deel van de Oude Rijn letterlijk en waarschijnlijk ook mentaal 
‘achter Woerden’, op minimaal vijf uur reizen over water. 

Bereikbaarheid over land
De buitenhuizen langs de Oude Rijn waren net als in de Vechtstreek 
in de zeventiende en achttiende eeuw net zozeer op de weg gericht 
als op het water. Van Luttervelt beschouwd deze dubbele ontsluiting 
zelfs als een essentiële vestigingsfactor en gaat er in zijn dissertatie 
dan ook uitgebreid op in.364

De buitenplaatsen zijn over land dan ook uitstekend bereikbaar via de 
aan weerzijde van de Rijn gelegen dijken. Alphen is daardoor te voet 
maar twee uur gaans vanuit Leiden. Bodegraven is maar anderhalf 
uur verder lopen. Te paard of per koets gaat het vervoer over land 
nog sneller en door het goede onderhoud van trekpad en bruggen 
is de route vanaf 1664 ook in winterperiodes goed begaanbaar. 
Voor eigenaren uit Utrecht en Leiden (en in mindere mate Gouda en 
Den Haag) zijn de buitenplaatsen dan ook uitstekend ook over land 
bereikbaar. 
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Een enkele keer wordt in advertenties wel gerept over de 
aantrekkelijkheid van een buitenplaats langs de Oude Rijn omdat 
daar ‘dagelijks de [trek]schuiten van Utrecht en Leiden visa versa 
passeerden en zeer gemakkelijk kunnen aanleggen.’365 Maar de 
trekschuit was zeker niet het standaard-, of enige vervoersmiddel van 
de elite stelt De Vries op basis van zijn analyse van de samenstelling 
van de passagierslijsten van de trekschuit uit de achttiende eeuw.366 
Vervoer over water werd waarschijnlijk primair gebruikt om twee 
maal per seizoen het huisraad tussen de stad en de buitenplaats 
te vervoeren. Daarnaast werd het water gebruikt voor recreatief 
spelevaren, met één van de private recreatiebootjes die we in 
verkoopadvertenties voor buitenplaatsen langs de Oude Rijn 
veelvuldig naar voren zien komen. Uit contemporaine bronnen 
blijkt echter dat het dagelijkse verkeer hier waarschijnlijk het snelst 
over land ging en dat er ook op dagelijkse basis heen en weer werd 
gereisd tussen stad en buitenplaats.367 Elke buitenplaats had dan ook 
niet voor niets een stalling voor minstens vier paarden en een eigen 
koetshuis.

8.2 Conditionerende invloed van het cultuurlandschap

De remmende invloed van bodem en het verkavelingspatroon op 
de omvang van de buitenplaatsen
Het is opvallend dat De la Court in zijn traktaat expliciet stelt 
dat het ideale buiten niet groot hoeft te zijn. Sterker nog, de 
buitenplaatsbezitter die in staat is om op een kleine oppervlakte toch 
de gewenste ‘natuurlyke gezigten en cieraeden’ te realiseren kan 
op veel waardering rekenen en dit bovendien ook nog doen zonder 
dat het onderhoud hoge kosten met zich meebrengt.368 Ook in de 
hofdichten over buitens langs de Oude Rijn komen apologieën voor 
de bescheiden omvang duidelijk naar voren. Zo hoeft zijn buitenplaats 
Batestein volgens Burmann niet groot te zijn ‘want in een gulden 
middelmaat en in dienst van de muzen voelt hij zich gelukkig‘.369 
Ook Van Royen roemt het ‘leven van de gouden middelmaat’ op zijn 
buitenplaats vlak bij Leiden.370 En Lucretia van Merkens Bydorp is 
‘schoon zonder pracht gebouwd’.371 

In de praktijk blijkt de beperkte omvang van de buitenplaatsen 
langs de Oude Rijn echter vooral sterk gereguleerd te worden 
door verschillen in bodemopbouw en het kavelpatroon van het 
cultuurlandschap waarin ze gesticht worden. Als de reconstructiekaart 
van buitenplaatsen met de bodemkaart wordt gecombineerd valt 
bijvoorbeeld direct op dat de achtergrens van het tuin/plantagedeel 
nooit de grens tussen zavel en de zwaardere kleigronden passeert. 
Deze overgangen zijn niet alleen opvallend consequent, maar ook in 
tijd uiterst stabiel.372 
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Omvang buitenplaatsen 

Buitenplaats kern (huis, tuin, park en eventuele overtuin)

Agrarische gronden behorend tot de buitenplaats

bronnen: OAT 1832, TMK 1840
stavaza okt. 2014. Nog te completeren voor later toegevoegde b.pl.

Fig. 100: Synchronisatie tussen bodemopbouw en buitenplaatsomvang. De tuin- en parkaanleg-
gen van de buitenplaatsen langs de Oude Rijn (wit) zijn volledig gekoppeld aan de zanderige 
oeverwallen. Landerijen (gestippeld) lopen via de kleiboorden wel door het veengebied in. Afge-
beeld is een uitsnede tussen Alphen en Woerden.

Fig. 101: Synchronisatie tussen verkavelingspatroon en buitenplaatsomvang. De smalle (cope)ver-
kaveling bepaalt de lengte x breedte verhouding en de oriëntatie op de rivier. Door grondaankoop 
van meerdere diepe kavels naast elkaar ontstaan de voor dit gebied typerende heldere, maar 
kleinschalige eenheden van buitenplaatskern en (pacht)boerderij. Afgebeeld is dezelfde uitsnede 
als in figuur 100. 
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Naast bodemopbouw is ook het verkavelingspatroon sterk 
conditionerend voor de omvang van de zeventiende en achttiende 
eeuwse buitenplaatsen. Het smalle verkavelingspatroon met de 
vele sloten is nodig om het inklinkende veenpakket te ontwateren 
en het water af te voeren. Het dempen van sloten om daarmee 
grotere aanleggen te creëren is hierdoor lastig en het ophogen van 
gronden is niet alleen duur, maar ook van tijdelijke aard, zolang het 
onderliggende veenpakket blijft inklinken. Daarnaast is het eigendom 
van de percelen sterk versnipperd waardoor het verwerven van 
grotere stukken aaneengesloten land in dit gebied moeilijk is. Vanuit 
de Vechtstreek is bekend dat dit een remmend effect heeft gehad op 
de omvang van de buitenplaatsen daar.373 Het is voor de hand liggend 
dat dit effect ook langs de Oude Rijn optrad. Het feit dat het nergens 
binnen de veenverkavelingen tot echt grootschalige complexvorming 
is gekomen wijst daar ook op. 

Het lineaire patroon van het cultuurlandschap blijkt tot slot ook sterk 
bepalend voor de oriëntatie van de buitenplaatsen. Haaks op de rivier 
en eerder smal en lang dan breed. Ook in het buitendijkse gebied 
waar in sommige gevallen een overtuin wordt gerealiseerd, wordt 
dit patroon doorgezet. Hierdoor liggen overtuin en buitenplaats 
vaak duidelijk in hetzelfde stramien. Iets wat goed te zien is op de 
kaart van het buitenplaatslandschap rond Alphen uit 1806 dat op 
pagina 76 is afgebeeld. Alleen de buitenplaatsen die volledig in de 
buitendijkse zone liggen, of rond Utrecht binnen meer onregelmatige 
verkavelingen (oostelijk vanaf Nijevelt), onttrekken zich hieraan. 

De grootschalige ontgrondingen door kleiwinning hebben dit patroon 
nooit aangetast. Het uitaarden vindt perceelsgewijs plaats en er 
wordt ook per perceel consent verleend. Vergroving of onderbreking 
van het bestaande ontwateringspatroon van sloten is daarbij uit den 
boze omdat dit het gebruik van de (toch al natte) gronden nog verder 
zal bemoeilijken en bovendien de ontwatering van de omliggende 
percelen en polderdelen gaat frustreren. 

In de zeventiende en achttiende eeuw is de samenhang tussen het 
landschapspatroon en de vorm van de buitenplaats visueel het meest 
duidelijk te ervaren omdat ook de inrichting van tuin en plantages 
geënt zijn op de kavelrichting. Veelal rondom een middenas die in het 
verlengde van de kavelrichting ligt en vaak wordt aangezet met een 
lange waterpartij. De achterzijde van de buitenplaats krijgt daarbij 
soms een halve cirkelvorm (exedra) als visuele afsluiting van de tuin 
dat als enige element contrasteert met de orthogonale opzet van 
het omliggende landschap.374 Op latere kaarten, zoals het kadastrale 
minuutplan of de TMK, zijn zowel die wateras midden door de tuin 
als de boogvorm aan de achterzijde soms nog herkenbaar terwijl 
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de buitenplaats zelf al verdwenen is. In die gevallen is de tuinopzet 
van de voormalige buitenplaats zelf onderdeel geworden van het 
landschapspatroon. Voorbeelden van imprints van classicistische 
tuinstructuren van verdwenen of omgevormde buitenplaatsen in 
het landschapspatroon zijn te zien op het kadastraal minuutplan 
bij de buitenplaatsen Voordorp, Meerburg, Zwieten, Rijnrust, Klein 
Poelgeest, Brittenrust, Weltevreden bij Oudshoorn, Weltevreden en 
Rijnstroom bij Alphen en Raadwijk te Bodegraven. 

De draagkracht van de grond bepaald de positie van het huis
Bouwen in het water of op slappe grond brengt grote risico’s met 
zich mee en vraagt grote investeringen. Daar waren ook de eigenaren 
van de buitenplaatsen zich goed van bewust. Zo waren de exorbitant 
hoge bouwkosten van het vernieuwde Raadwijk (bij Alphen) door 
de Goudse burgemeester Bartholomeus De Moor van Immerzeel 
(1722-1779) rond 1780 volgens, de overigens graag overdrijvende, 
Huibert Griffioen vooral toe te schrijven aan het ‘ingeheijd paalwerk 
langs den Rhijn’ dat alleen al een derde van de totale bouwkosten 
van 150.000 gulden opslokte.375 Raadwijk was groot en lag bovendien 
ook nog eens buitendijks direct aan de Oude Rijn. Deze dure, maar 

Fig. 102: Classisistische parkaanleggen die als rudiment nog herkenbaar zijn op het kadastraal 
minuutplan van 1832. Hier buitenplaats Rijnstroom onder Alphen, met vijverkom, exedra en 
tuinpaviljoen aan de achterzijde. Ook binnen de buitenplaats is de smalle opstrekkende verkave-
ling van het onderliggende landschapspatroon nog herkenbaar.
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Fig. 103: Het Raadwijk van Bartholomeus (de Moor) van Immerzeel (1722-1779) onder Alphen. 
Een monumentaal gebouw direct in de oeverlijn van de Oude Rijn. Hier afgebeeld een tekening 
behorend bij het verzoek aan het Hoog Heemraadschap voor een aantal aanpassingen aan de 
oeverlijn (1772).

Fig. 104: Qua naam nog onbekende buitenplaats van ‘den heer Viruly’ in de Binnenpolder direct 
tegen het dorp Zwammerdam aan, afgebeeld op kaart behorend bij een verzoek aan het Hoog 
Heemraadschap tot het mogen uitkleien van de gronden achter de buitenplaats uit 1787. De 
buitenplaats is een goed voorbeeld van een conventionele opzet in het boerderijenlint met een 
klassieke, op het kavelpatroon geinspireerde, laanstructuur rondom en een muur met thee(?)huis 
direct aan de dijk. 
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qua uitzicht en distinctie uiterst effectieve, oplossing is gedurende de 
zeventiende en achttiende eeuw maar aan een paar buitenplaatsen 
voorbehouden.376 Vaak is de grond buitendijks te smal om een 
compleet buitenhuis met tuinaanleg te herbergen en bovenal minder 
stevig qua ondergrond, waardoor de kosten hoog zijn en de kans op 
verzakkingen reëel. Het bouwen in het bestaande boerderijenlint 
op de oeverwallen is daarom voor veel eigenaren een veiliger en 
goedkoper alternatief en dit is dan ook de meest voorkomende vorm 
door het gebied heen. 

Ook binnen het boerderijlint zijn er duidelijke verschillen in de positie 
van de buitenhuizen die direct samenhangen met verschillen in de 
ondergrond. Bijna overal kan er dicht op de Rijndijk gebouwd worden 
en wordt dit dan ook gedaan. Tussen Zwammerdam en Woerden 
is de draagkracht direct langs de dijk echter slechter waardoor de 
boerderijen hier altijd al verder van de weg en de rivier af lagen, 
met diepe insteekwegen ernaar toe.377 Bij de transformatie van 
deze boerderijen naar buitens wordt dit waarschijnlijk, ondanks de 
esthetische nadelen (minder of geen uitzicht op de rivier, minder 
representatief voorkomen), om praktische redenen gerespecteerd.378 
Het is een opvallend onderscheid dat ook door student Talman in 
1699 in zijn dagboek wordt beschreven als hij van Bodegraven naar 
Woerden wandelt: 

Aan dezelfde kant stroomopwaarts ligt een bakstenen huis 
genaamd Lange Hoeven. Ervoor ligt een lange en aangename 
laan die uitloopt bij de Rijn op een groepje bomen, temidden 
waarvan een zomerhuis ligt. Aan dezelfde kant een eindje 
verderop ligt nog een bakstenen huis op dezelfde manier 
gesitueerd.379

De invloed van overstromingsgevaar 
Hoe stabiel het cultuurlandschap ook lijkt, tot het einde van de 
zeventiende eeuw ligt grootschalige verwoesting in het Rijnland 
altijd op de loer. De reden hiervoor is de constante dreiging van 
overstromingen zowel vanuit zee als vanuit de grote rivieren. Uit het 
standaardwerk van Gottschalk naar overstromingen in Nederland 
blijkt dat de kans hierop binnen het Rijnland tot het einde van de 
zeventiende eeuw gemiddeld één keer per kwart eeuw is.380 Alleen 
al in 1610, 1624, 1638 en 1675 zijn er grote overstromingen die 
delen van het gebied onder water zetten. Het gevaar komt daarbij 
vaak van twee kanten en treedt bovendien ook vaak gelijktijdig 
op. Een dijkdoorbraak rond Amsterdam als gevolg van storm op de 
Zuiderzee zorgt er in de winters van 1610, 1624 en 1675 bijvoorbeeld 
voor dat het gebied tussen de Zuiderzee en de Oude Rijn tussen 
Leiden en Bodegraven grotendeels onder water komt te staan. Zowel 
in 1624 als bij de catastrofale stormvloed van 1675 (de bekende 
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Allerheiligenvloed) breken tegelijkertijd ook de rivierdijken van de 
Lekdijk Bovendams door, waardoor ook het gebied ten zuiden van 
de Oude Rijn volstroomt. De omvang van de ramp is juist in 1675 zo 
groot omdat de dijken nog verzwakt zijn door de inundaties vanuit de 
Hollandse Waterlinie nog maar drie jaar eerder en de steeds lagere 
ligging van de inklinkende veenontginningen en droogmakerijen. 
De ramp van 1675 vormt binnen Nederland dan ook een keerpunt 
in het dijkbeheer.381 Vanaf dat moment worden zowel de zee- als 
de rivierdijken fors versterkt en worden er radicale maatregelen 
genomen om het dijkbeheer te verbeteren.

Er zijn geen primaire bronnen bekend waar een direct verband uit 
spreekt tussen overstromingsgevaar (of het wijken daarvan) en de 
ontwikkeling van buitenplaatsen in de zeventiende en achttiende 
eeuw. Ondanks de overstromingen is de streek welvarend en weet 
de agrarische sector zich juist in de zeventiende eeuw te integreren 
in de stedelijke markteconomie van de Republiek, met een piek qua 
pachtopbrengsten in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.382 
Door de hogere ligging van de oeverwallen zal de fysieke schade 
ook eerder opgetreden zijn in de lager gelegen klei- en veenpolders 
waarbij vooral verzilting, als gevolg van overstromingen vanuit zee, 
voor langere tijd van invloed kan zijn geweest op de gebruikswaarde. 
Van een direct gevaar of onveiligheidsgevoel dat mensen ervan 
weerhoudt om hier een buitenplaats te bouwen lijkt dan ook geen 
sprake. 

Toch is het opvallend dat de buitenplaatsen tussen Leiden en 
Woerden tot halverwege de achttiende eeuw grotendeels aan de 
relatief veiliger zuidzijde van de Oude Rijn liggen. Ook versnelt de 
stijging van het aantal buitenplaatsen zich na 1710 en wordt vanaf dat 
moment er ook meer gebouwd aan geheel nieuwe buitenplaatsen 
zonder agrarische nevenfunctie. 

Het is daardoor heel goed mogelijk dat juist de positieve ontwikkeling 
van een boerenstreek waarvan de ontwikkeling niet om de paar 
decennia wordt afgeremd door overstromingen, aantrekkelijker 
wordt als investeringsgebied voor de stedelijke elite, bij wie het 
spreiden van risico centraal stond in hun beleggingspolitiek.383. 
Aangetoond is dat zij juist in de eerste helft van de achttiende eeuw 
in grond belegden (al dan niet in combinatie met een buitenverblijf), 
toen de prijzen nog laag waren maar de veiligheid van de belegging 
zowel letterlijk als figuurlijk toeneemt.384 In dat geval is er indirect 
wel degelijk een relatie tussen de versnelling van de aanleg van 
buitenplaatsen vanaf 1710 en het afnemen van overstromingsgevaar. 
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Kleiwinning als aanjager voor buitenplaatsvorming
De grootschalige kleiwinning die zich in het totale gebied heeft 
voorgedaan vormt een eigen thema binnen de ontwikkelingsgang 
en verschijningsvorm van het buitenplaatslandschap. Het is ook 
één van de meest gebiedseigen thema‘s, waarmee de historische 
ontwikkeling van dit gebied afwijkt van andere watergebonden 
buitenplaatslandschappen.

Het meest zichtbare gevolg van de kleiwinning was de visuele 
transformatie van het landschap langs de rivier. Door de verplichte 
bebossing of spontane bosgroei op te diep uitgegraven ‘onland’, 
wordt gedurende de achttiende eeuw steeds meer land rond Alphen 
en tussen Woerden en De Meern onbruikbaar voor veeteelt en 
verandert het open weidelandschap langs de rivier op verschillende 
plekken in een meer gesloten, beboste zone. Op de TMK van 1840 is 
de omvang van die bebossing goed te zien. 

Rond Alphen worden de kleirijke polders meestal perceel voor 
perceel uitgegraven nadat een fabrikant overeenstemming heeft 
bereikt met de eigenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland 
toestemming (consent) heeft afgegeven. Het transformatietempo 
van het landschap is hierdoor geleidelijk en delen worden na verloop 
van tijd weer in gebruik genomen als grasland. 

Fig. 105: Grootschalige bosvorming als gevolg van het afkleiien van het gebied tussen Woerden  
en Harmelen biedt rond 1800 kansen voor buitenplaatsstichting en landgoedvorming. 

Huize Harmelen
Rijnoord

Boschlust
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De manier van consent verlenen verschilt tussen Rijnland en Woerden 
en ook dit heeft effect op de buitenplaatsvorming. De eisen voor 
toemaak zijn binnen Rijnland bijvoorbeeld minder streng dan rond 
Woerden omdat het Hoogheemraadschap de voorkeur geeft aan een 
financieel waarborgsysteem.385 Hierdoor wordt het landschap tussen 
Leiden en Bodegraven veel minder grootschalig bebost. Tegelijkertijd 
liggen de kleilanden daar veelal in veenpolders die continue 
inklinken. Hierdoor komen de, vaak niet meer dan een kleine meter 
afgetichtelde, gronden na verloop van tijd weer hoger te liggen en 
kunnen ze weer gebruikt worden als vruchtbare landbouwgrond.386 
Het landschap tussen Leiden en Bodegraven blijft als geheel dan ook 
open en de directe invloed van de kleiwinning op de buitenplaatsen 
zelf blijft binnen deze periode beperkt. 

Oostelijk van Woerden, onder de jurisdictie van een ander waterschap, 
worden consenten vaak voor grotere blokken tegelijk uitgegeven en 
zijn ook de eisen voor toemaak en verplichte bebossing strenger. 
Hierdoor zien we juist in dit gebied grotere boscomplexen ontstaan 
dan in Rijnland. Tegelijkertijd lijkt rond Woerden meer sprake te 
zijn van roofbouw, waarbij het land te diep wordt ontgraven of de 
afwerking te wensen overlaat.387 Het gevolg is dat er grote natte 
moerasboscomplexen ontstaan die alleen nog gebruikt kunnen 

Fig. 106: Het Vijverbos te Harmelen. Ontstaan door roofbouw vanuit de kleiwinning, aangekocht 
door de familie van Beusechem van het er naast gelegen Kasteel Huize Harmelen. Zij herscheppen 
het gebied in een uitgestrekt park- en jachtbos, als onderdeel van de landschappelijke aanleg van 
het tot landgoed uitgegroeide complex van Huize Harmelen. 
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worden als jachtbos of hakhoutplantage. De ambachtsheren van 
Kamerik en Harmelen en de familie Bredius uit Woerden grijpen deze 
kans door de onlanden op te kopen van de Woerdense kleifabrikanten. 
Het meest grootschalig vindt dit plaats rond huize Harmelen in het 
midden van de negentiende eeuw. Het eerste consent voor het 
tichelen van een klein gedeelte van polder Indijk/Oudeland wordt 
hier al vergeven in 1717. Door het te diep uitgraven gedurende 
de rest van de achttiende en in het begin negentiende eeuw is de 
grond van een groot gedeelte van de polder na 1800 al niet langer 
bruikbaar als agrarische grond. Na aankoop van het plassengebied 
door de ambachtsheer van Harmelen, Adriaan van Beusechem 
(1776-1846), wordt het gebied herschapen als jachtgebied en deels 
ingericht als kasteelpark. Ook nieuwe buitenplaatsen zoals Bosch(!)
lust en Rijnoord te Woerden (nu Brediusbos) worden beide gesticht 
door aankoop van grootschalige complexen afgetichteld land dat 
landbouwkundig niet meer te gebruiken is. 

8.3 Status en distinctie 

Het bezit van een buitenplaats als conspicuous consumption?
Zowel De Jong als Prak blijven vaag over de rol van de buitenplaats 
binnen de levensstijl van de door hun onderzochte achttiende eeuwse 
stadselite van Gouda en Leiden (circa 20% van de eigenarengroep). 
Duidelijk is dat het eigenaarschap van een ‘echte’ buitenplaats (geen 
herenkamer of herenvoorhuis volgens hen) eerder uitzondering 
dan regel is gedurende de zeventiende, maar ook nog tijdens de 
achttiende eeuw. Beide koppelen het bezit van een buitenplaats dan 
ook vooral aan een statusmotief.388 Tegelijkertijd nuanceren ze de rol 
van de buitenplaats als conspicuous consumption ook weer door te 
stellen dat in Leiden het bezitten van koets exclusiever was dan een 
buitenplaats en dat in Gouda ook raadsleden zonder buitenplaats 
evenveel aanzien genoten.389

Voor de Amsterdammers (circa 10% van de eigenarengroep) lijkt 
de buitenplaats als statussymbool gedurende de zeventiende en 
achttiende eeuw een belangrijker motief te zijn dan voor andere 
stedelijke elites, mogelijk met uitzondering van de kleine groep 
Dordste eigenaren. Van Luttervelt benadrukte al de opvallende 
onderlinge distinctiedrang van de Amsterdammers door te wijzen 
op hun aankoop van heerlijkheden en het verwerven van titels in de 
Vechtstreek. Iets dat volgens hem volledig op de eigen groep is gericht 
en niet geïnspireerd is op, of bedoeld is om de adel te kopiëren.390 
Bij de reconstructie van de eigenaren van de buitenplaatsen van het 
Oude Rijn komt dit gedrag ook naar voren en zien we daarnaast dat 
het  vooral Amsterdammers zijn die zich op de meer exclusievere en 
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grotere (‘Vechtstreek-achtige’) buitenplaatsen langs de Oude Rijn 
vestigen of op locaties met een adellijke connotatie.

In hoeverre is die onderlinge distinctiedrang van de Amsterdammers 
ook van toepassing op bijvoorbeeld de Utrechtse elite? Hier wreekt 
zich het feit dat de leefwereld en de relatie tussen de Utrechtse 
stadselite en haar buitenplaatsen voor deze periode slecht is 
onderzocht.391 Er zijn aanwijzingen dat voor hen niet zozeer het bezit 
van een buitenhuis, maar een groot voornaam stadshuis, gedurende 
de zeventiende en achttiende eeuw belangrijk is voor het voeren van 
een passende levensstijl.392 De reden hiervoor ligt mogelijk in het feit 
dat de gehele gewestelijke elite van het Sticht (adel en patriciaat) 
zich veel eenduidiger op de stad Utrecht concentreerde dan in Zuid 
Holland, waar steden als Leiden en Amsterdam meer naast elkaar 
functioneerden. Binnen het Sticht was de stad Utrecht tijdens de 
Republiek dan ook het onbetwiste culturele en politieke centrum 
waar volgens Barthels: 

Het gehele politieke en sociaal-culturele leven in het Sticht 
concentreerde binnen deze stad. Iedereen van aanzien woonde er 
of bezat er een woning. Samen met de stedelijke regentenstand 
vormden de kanunniken, de ambtenaren van de gewestelijke 
colleges, de hoogleraren van de hogeschool en een groot deel 
van de Ridderschap een machtige en vermogende aristocratie van 
adellijke en patricische herkomst.393 

Die grotere stadsgerichtheid kan ook voortkomen uit het feit dat er 
binnen de stad Utrecht lange tijd simpelweg meer fysieke ruimte 
was om huizen (en tuinen!) te realiseren die voldoende distinctie 
genereerden. De elite profiteert bijvoorbeeld in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw van de geleidelijke herontwikkeling van de 
binnen de stad gelegen geseculariseerde kloosterterreinen. Het is 
juist de stadselite die op de vrijgekomen plekken grote stadswoningen 
realiseert langs straten zoals de Nieuwe Gracht en de Drift of langs 
nieuwe doorbraken zoals de Boothstraat, Pieterstraat, Keistraat en 
Wijde Begijnstraat.394 De Franse bezetting in 1672 luidt vervolgens 
een verarmingsperiode in van zowel Utrechtse adel als stedelijk 
patriciaat waardoor de bouw van nieuwe kastelen en buitenhuizen in 
het Sticht tot ongeveer 1750 vrijwel stilvalt.395 

Een laatste reden voor de nadruk op het stadshuis in plaats van het 
buitenhuis van de Utrechtse elite zal liggen in de rol die de erkende 
ridderhofsteden blijven spelen als juridische voorwaarde voor 
een lidmaatschap in de Ridderschap. De topelite die deze erkende 
kastelen in eigendom had, hield om die reden deze locaties lang aan, 
wat een remmend effect gehad zal hebben op de ontwikkeling van 
nieuwe buitenplaatsen op nieuwe locaties. 
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Samenvattend is het wel duidelijk dat het eendimensionale beeld 
van de buitenplaats als conspicuous consumption te eenvoudig is. 
Uiteraard is het een exclusief object en onderschrijft het bezit van 
een buitenplaats de economische welstand van de eigenaar. Het is 
echter zeker niet zo dat daarmee ook de politieke macht of het sociale 
aanzien binnen de eigen groep per definitie anders wordt. Daarvoor 
zijn er te grote verschillen in de rol die de buitenplaats speelt in de 
leefwereld van de elites uit de verschillende steden. 

Heerlijkheden en titels
Het combineren van het bezit van een buitenplaats en een (hoge) 
heerlijkheid maakt gedurende de zeventiende en achttiende eeuw 
net als in andere gebieden onderdeel uit van de buitenplaatscultuur 
langs de Oude Rijn. 5% (veertig personen) van de niet adellijke 
buitenplaatseigenaren mag zich (ambachts-)heer of vrouwe noemen. 

Uit een analyse van deze groep blijkt dat het over het algemeen 
gaat over kleine, relatief onbelangrijke, heerlijkheden zowel in het 
gebied zelf als verder weg. De excentrieke laatste eigenaar van 
buitenplaats Klein Poelgeest, Louis Trip de Marez (1710-1773), is 
bijvoorbeeld ambachtsheer van maar liefst zes heerlijkheden die 
samen echter maar vijfenzestig huizen bevatten.396 Hetzelfde geldt 
voor de Goudse regent Huibert Griffioen ‘van Waarder’ (1754-1836) 
die, naast verschillende buitenplaatsen, ook de heerlijke rechten van 
de onbelangrijke plattelandsambachten Waarder, Barwoutswaarder, 
Bekenes, De Bree en Rietveld weet te verwerven. Meest bekende 

Fig. 107: Nog zichtbare overblijfselen van status en distinctiedrang. Het herinneringsbord uit het 
gemeentehuis van Oudenrijn voor Gijsbert de Milan Visconti (1693- 1773), baron van het Heilige 
Roomse Rijk, zoon van de bekende Daniel Milan de Visconti (1652-1741) en, via een jong gestor-
ven broer, erfgenaam van onder andere het huis Nijevelt aan de Oude Rijn en heer van maar liefst 
negen heerlijkheden, waaronder Oudenrijn. 
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Fig. 108: Nogmaals Brittenrust als 
voorbeeld van buitenplaatsen die 
zelfs na hun sloop nog distinctie 
kunnen genereren door de naam 
over te nemen. Hier afgebeeld een 
verkoopadvertentie uit 1838 voor de 
verkoping van meerdere buitenplaat-
sen bij Alphen in bezit van de familie 
Crena en van Poelien uit Dordrecht. 
Daaronder Postrust dat zij na aankoop 
van het gesloopte Brittenrust in 1803 
van naam lieten veranderen in (nieuw) 
Brittenrust. Dertig jaar na die aankoop 
is de tijd van uitbreiding voorbij. Het 
luxeuze Rijnoord dat in deze adverten-
tie wordt beschreven wordt direct na 
de verkoop volledig afgebroken. Nieuw 
Brittenrust  (het oude Postrust) zal 
met deze verkoop zijn laatste eigenaar 
krijgen. In 1855 wordt ook deze bui-
tenplaats afgebroken.
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voorbeeld is echter de Utrechtse bankier Daniel de Milan Visconti 
(1652-1741). Naast de aankoop van kasteel Nijevelt bij de Meern 
verwerft hij maar liefst negen heerlijkheden, waarvan de meeste in 
de directe nabijheid van het kasteel liggen.397 Van hem is bekend dat 
hij veel belang hecht aan het aantonen van zijn adellijke (Italiaanse) 
afstamming wat uiteindelijk in 1696 culmineert in een verheffing 
tot baron van het Heilige Roomse Rijks door keizer Leopold.398 Dat 
het hier in de ogen van zijn tijdgenoten vooral om (ongepaste of 
jaloersmakende) statusmotieven gaat blijkt wel uit het commentaar 
op het gedrag van De Milan Visconti door de burgemeester van 
Utrecht Luls in een brief waarin hij stelt dat het gedrag van De Milan 
‘deed een ieder de lever eens heftig schudden’.399

Binnen de groep ambachtsheren zijn opnieuw de Amsterdammers 
bovenmatig vertegenwoordigd. Het lijkt er ook hierdoor weer op 
dat het Amsterdams patriciaat, zoals Van Luttervelt al constateerde, 
meer behoefte heeft aan onderlinge distinctie dan het patriciaat in 
andere steden en dat zij ook andere middelen inzet om haar status 
en distinctie te benadrukken.400 De Amsterdammers verdelen zich 
bijvoorbeeld meer dan de elite van Utrecht of Leiden over een 
groot aantal buitenplaatslandschappen zoals de Vecht, Beemster, 
Amstelland, de Binnenduinrand en de Oude Rijn. Het is heel goed 
mogelijk dat tussen die gebieden door hen ook een statusverschil 
wordt ervaren. Waarom worden er bijvoorbeeld wel zoveel 
afbeeldingen en diverse pronkboeken over de zegepralende Vecht 
gemaakt, maar zijn deze er nauwelijks vanuit het Oude Rijn gebied? 
Waarom zijn de Amsterdammers langs de Oude Rijn vaak na een paar 
generaties weer verdwenen, terwijl zij aan de Vecht veel langer aan 
hun buitenplaatsen vasthouden? En waarom kopen de Amsterdamse 
heren vooral plekken met een kasteelachtig voorkomen en een 
adellijke historie zoals kasteel Zwieten (de Bickers en Lampsins), 
Ridderhofstede Rijnenbrug (Pauw) of het kasteeltje Langerode (Real)? 

Wat tot slot bij de groep buitenplaatsbezitters/ambachtsheren opvalt, 
is dat men niet nadrukkelijk zoekt naar een positie als ambachtsheer 
dicht bij huis of de buitenplaats. Een woonplaats in Amsterdam, 
een buitenplaats langs de Oude Rijn en een heerlijkheid elders, is 
geen ongebruikelijke combinatie. Eigenlijk komt het gecombineerde 
eigenaarschap van een heerlijkheid inclusief een daartoe behorende 
buitenplaats alleen voor bij de heerlijkheid Poelgeest en Koudekerk 
(huis Poelgeest) en binnen Harmelen en de Harmelerwaard (huize 
Harmelen). De meeste ambachten hadden echter niet zo’n historisch 
power house dat in vaste combinatie met een buitehuis wordt 
verkocht. Soms kiest een ambachtsheer er nog voor om in zijn 
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ambacht zelf een nieuwe buitenplaats te bouwen, zoals Diederik 
Gregorius van Teylingen (1752-1837) dat doet aan de rand van zijn 
heerlijkheid Kamerik en de beide Houtdijken (buitenplaats Boschlust). 
Het blijven echter uitzonderingen. 

Concluderend blijkt dat het gecombineerde bezit van zowel een 
buitenplaats als een heerlijkheid in dit gebied weinig indicatie geeft 
van een structureel aanwezige behoefte aan distinctie en statusdrang. 
Het totale aantal is te laag en het beeld is te fragmentarisch. Als er 
al sprake van is dan wijst het beeld vooral naar Amsterdam als plek 
waar statusmotieven mogelijk onderling een grotere rol spelen dan 
bij eigenaren uit andere steden.

Buitenplaatsvergrotingen en landgoedvorming
Grootschalige grondverwerving om daarmee kleinere buitenplaatsen 
om te vormen naar grote landgoedcomplexen kan een derde indicator 
zijn voor onderliggende statusmotieven.401 Langs de Oude Rijn lijkt 
daar echter nauwelijks sprake van te zijn. De paar buitenplaatsen 
die na hun stichting nog aanzienlijk worden vergroot lijken allemaal 
eerder voort te komen uit het grijpen van een eenmalige kans 
die zich voordoet, dan van een actieve grondpolitiek. De meeste 
buitenplaatsvergrotingen ontstaan pas op het moment dat een 
naastgelegen buitenplaats te koop komt of wordt afgebroken. 
Voorbeelden hiervan zijn de buitens Lust tot Rust en Veld en 
Rhijnlust, die beide vergroot worden met de grond van afgebroken 
buitenplaatsen die er naast lagen. Kasteel Zwieten wordt zelfs twee 
keer vergroot met de aankoop van twee aparte buitenplaatsen.402 
Postrust wordt fors vergroot door de aankoop van het gesloopte 
Brittenrust in 1803 en het kleine Swaenswijk wordt in de eerste kwart 
van achttiende eeuw uitgebreid met een ernaast gelegen buitenplaats 
waarvan de naam onbekend is. Het is logisch dat dit vooral tussen 
Leiden en Alphen speelt. Hier liggen de kleinste buitenplaatsen 
en speeltuinen letterlijk zij aan zij, waardoor vergroting met een 
bestaand boscomplex of plantage een aantrekkelijke optie is als de 
kans zich voordoet. 

Boerderij-buitenplaatsen en statusmotieven
In de literatuur wordt bij het onderscheiden van statusmotieven de 
aankoop van een boerderij met herenkamer en voorhuis bijna altijd 
terzijde geschoven. Zo stelt Kooijmans bijvoorbeeld dat alleen de 
echte buitenplaatsen, herenhuizen op het platteland, een exclusief 
bezit vormden.403 Ook bij het onderzoek van Prak en De Jong naar 
Leiden en Gouda wordt een impliciet onderscheid tussen de hofstede 
(nutsmotief) en de buitenplaats (statusmotief) gemaakt.404 Het lijkt 
voor de hand te liggen dat van buitenplaatsen waar de agrarische 
functie niet het hoofdonderdeel uitmaakt, meer status afstraalt 
dan van een kamer in een boerderij. Niet voor niets figureren 
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Fig. 109-110: Twee voorbeelden van buitenplaatsen waar de architectuur van het hoofdgebouw 
sterk gekoppeld lijkt te zijn aan status en distinctiemotieven. Boven: het kasteelachtige voorko-
men van het nieuwe Langerode onder Alphen in 1714.  Onder: het kasteelachtie voorkomen van 
het volledig als buitenplaats herbouwde kasteel Zwieten door Gerard Bicker (1687-1753) in 1717. 
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deze eenvoudige buitens zelden in de rijtjes buitenplaatsen die 
statusgevoelige tijdgenoten zoals Huibert Griffioen van Waarder 
graag opvoeren. Big is better lijkt van alle tijden te zijn.

Toch blijkt dat statusmotieven ook bij de architectonische 
vormgeving van de boerderij-buitenplaatsen in dit gebied wel 
degelijk een rol spelen. We zien ook daar monumentale poorten 
met bekroningen van wapenschilden, vaak in combinatie met de 
naam van de buitenplaats en kostbare hekwerken. Zo deed het 
toegangshek van hofstede Knodsenburg uit het midden van de 
achttiende eeuw niet onder voor hekwerken zoals aanwezig waren 
bij ‘echte’ buitenplaatsen als Langerode en Raadwijk rond Alphen. 
Juist die opvallend monumentale hekwerken bij relatief eenvoudig 
vormgegeven boerderij-buitenplaatsen, moeten dan ook gezien 
worden als een uithangbord die het buiten een representatief adres 
geeft aan de dijk en de rivier. Er moet dan ook eerder gedacht worden 
aan een schaalverschil dan een principieel verschil tussen de ‘echte‘ 
buitenplaats en de in een boerderij geïncorporeerde buitenverblijven. 
Wat voor het kasteel de toren is, is voor de boerderij-buitenplaats het 
monumentale toegangshek of de gedecoreerde gevelsteen. 

Eigennamen, wapenschilden en gevelstenen
Tot slot kan ook de naamgeving van de buitenplaats een indicatie 
zijn van onderliggende statusmotieven. Dit geldt in ieder geval voor 
alle buitenplaatsen met een voorloper als kasteel of versterkt huis 
waarvan de middeleeuwse adellijke familienaam van de stichters in 
gefossiliseerde vorm onveranderd overgaat in de buitenplaats. We 
zien dat bijvoorbeeld bij de buitenplaatsen Ter Mey, Ten Does, (Van) 
Zwieten, Stoopenburg, Poelgeest, Den Tol en Voorn. Ondanks dat er 
al lang geen sprake meer is van adellijke connecties, kan zo toch een 
suggestie van continuïteit en distinctie worden gegenereerd. Ook de 
populariteit van boerderij-buitenplaatsen met de toevoeging ‘–burg’ 
in de naam suggereert een behoefte om associaties met kastelen en 
versterkte huizen op te roepen. Ook al is dat voor die plek historisch 
gezien niet aan de orde.405 

Fig. 111-116: Opvallende monumentaliteit van zeventiende en achttiende eeuwse boerderijen 
met een herenkamer of herenvoorhuis. Gevelstenen, poorten en hekwerken communiceren 
de status van de eigenaar aan de weg en het water, terwijl de (vaak eenvoudiger uitgevoerde) 
boerderij zelf meer naar achteren ligt. LB: Het monumentale hekwerk van buitenplaats Knodsen-
burg onder Bodegraven. RB: De poortzuilen met wapenschilden van de familie De la Fonteine 
d´Orgemont bij buitenplaats Bronstee onder Koudekerk.

ML: Het nog bestaande Paardenburgh bij Bodegraven met zijn monumentale gevelsteen uit 1648 
direct voor aan de weg. MR: Niet langs de Oude Rijn maar wel in de omgeving (Sluipwijk). Het nog 
steeds bestaande monumentale toegangshek van buitenplaats en vrije heerlijkheid Wiltenburg, 
een interessant voorbeeld van status en distinctie strategieën op een boerderij-buitenplaats in 
het Rijnland.

OL: twee zandstenen leeuwen uit de zeventiende eeuw, behorend bij de toegangspoort van de 
monumentale buitenplaats Byelust onder Alphen (zie fig. 95) die na de sloop van het buiten zijn 
hergebruikt in de tuin van een nieuw gebouwde boerderij bij Hazerswoude-Rijndijk (Rijndijk 265). 
OR: het toegangshek inclusief wapenschilden van de boerderij-buitenplaats Lange Hoeve tussen 
Bodegraven en Woerden, gefotografeerd voordat het hek begin twintigste eeuw gesloopt werd.
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In tegenstelling tot buitenplaatsen die een versterkt huis of kasteel 
als voorloper hebben komt een langdurige naams-verbintenis tussen 
de stichter/eigenaar en een boerderij-buitenplaats maar zes keer 
voor. Zo krijgt boerderij en buitenplaats Byelust in 1779 de naam 
van de toenmalige eigenaar Nicolaas de Bye (1695-1763) uit Leiden. 
Het buiten Klein Damzigt wordt door de Amsterdamse eigenaresse 
Johanna Dorothea Ring (1763-1816) omgedoopt in Ringburg. En ook 
de familie Van der Hoeven, de Wit, Lange en Tjepma/Quarebbe weten 
hun naam voor lange tijd te verbinden aan de buitenplaats. Ook na 
het vertrek van deze families, vaak al na enkele generaties, wordt de 
oude naam meestal door de nieuwe eigenaren gehandhaafd. Het is 
daarbij niet aannemelijk dat de nieuwe eigenaren status ontlenen 
aan het handhaven van de naam van de vorige eigenaars zelf. Meestal 
komen ze uit dezelfde sociale groep en het lijkt dan vanuit het oogpunt 
van status en distantie logischer om de naam juist te laten vervallen 
en wapenschilden van een ander te verwijderen. Uit het feit dat ze 
gehandhaafd worden blijkt dat aan de naam zelf waarschijnlijk weinig 
waarde wordt toegekend, maar dat gevelstenen en wapenschilden 
ook in de achttiende en negentiende eeuw in algemene zin nog wel 
een signaalfunctie hebben als uiting van status en deftigheid. 

8.4 De buitenplaats als belegging

De rol van de buitenplaats binnen de financiële portfolio van de 
elite langs de Oude Rijn 
Uit het onderzoek van Prak en De Jong weten we dat het zeventiende 
en achttiende eeuwse patriciaat van Leiden en Gouda geen grote 
grondbeleggers zijn. Hun financiële portfolio bestaat voor niet 
meer dan 10% uit landbezit, waaronder in sommige gevallen een 
buitenplaats.406 Beide auteurs stellen dat niet status, maar financiële 
motieven bepalend zijn voor dit gedrag. Grond wordt daarbij 
vooral aangekocht in tijden van agrarische laagconjunctuur (voor 
1750) en in betere tijden weer verkocht.407 Warme gevoelens voor 
grootgrondbezit hebben de gegoede burgers sowieso al niet, omdat 
de pachtopbrengst van land en boerderijen onzeker is en het daardoor 
aantrekkelijker is om in veiligere staatsobligaties te beleggen.408 

Dat de buitenplaats ook een financieel renderend onderdeel van 
de financiële portfolio moet zijn blijkt wel uit het feit dat ze in de 
zeventiende en achttiende eeuw vrijwel overal langs de Oude Rijn 
bestaan uit een combinatie met een boerderij met land dat wordt 
verpacht. Die combinatie wordt ook altijd in zijn geheel doorverkocht. 
Hierdoor is de buitenplaats voor de nieuwe eigenaar niet alleen een 
kostenpost maar zorgt hij ook voor inkomsten uit de verpachting 
en in natura, in de vorm van producten of mankracht. Zo brengt de 
boerderij/buitenplaats Ringburg tussen Alphen en Zwammerdam in 
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1816 volgens de verkoopadvertentie 1.540 gulden per jaar op aan 
pachtinkomsten.409 De buitenplaats zelf wordt dat jaar verkocht voor 
de aanzienlijke prijs van 16.000 gulden. Een bedrag dat alleen al 
door de pachtinkomsten door de nieuwe eigenaar echter in tien jaar 
terugverdiend kan worden. 

Een ander argument dat financiële motieven zwaar meewegen is 
het feit dat buitenplaatsen gedurende de zeventiende en achttiende 
eeuw vaak worden verkocht, meestal al na één generatie. Ook hieruit 
spreekt een zakelijke benadering waarbij ook erfgenamen eerder een 
economische, dan een emotionele afweging maken. Het ontkracht 
daarmee in hoge mate de onder andere door Prak ingenomen 
stelling dat de achttiende eeuwse buitenplaatsen ‘waar mogelijk in 
de familie gehouden werden, ook al vergde dat vergaande financiële 
concessies’.410 Uit de reconstructie blijkt dat dit (ook) in het Oude 
Rijngebied toch echt alleen een negentiende eeuws verschijnsel is. 

Verhuurinkomsten van de buitenplaats
Naast inkomsten uit het verpachten van de boerderij en land 
is ook het verhuren van de buitenplaats een mogelijkheid om 
inkomsten te genereren. Hoeveel buitenplaatsen er gedurende 
de zeventiende en achttiende eeuw verhuurd werden en of dit 
structureel of incidenteel gebeurde, is in het kader van dit onderzoek 
niet vastgesteld. Wel komt het beeld naar voren dat het aankopen 
van een buitenplaats met als doel om er via de verhuur geld aan te 
verdienen geen veelvoorkomend motief is. In verkoopadvertenties 
worden eventuele huuropbrengsten van de buitenplaats nauwelijks 
aangeprezen Dit in tegenstelling tot de pachtopbrengsten van het 
bijbehorende land en de boerderij. Alleen kleinere buitenplaatsen 
met maar enkele kamers en weinig grond worden in de tweede helft 
van de achttiende eeuw expliciet als verhuurobject doorverkocht. 
Deze buitentjes lagen allemaal rond Alphen en er is nauwelijks iets 
over bekend, anders dan algemene omschrijvingen dat het gaat om 
‘een aangenaam buitenverblijf, voorzien van al dat geenen dat van 
een compleete buiten vereischt word’.411 Hoeveel het er waren is 
onbekend. Op basis van de teruggevonden advertenties lijkt het om 
een klein tiental te gaan waaronder Groen en Rhyn in 1746, Ruymzigt 
in 1750, Valkendam in 1782, Rijnrust in 1788/1836 en het (slot van) 
Paanderen in 1787/1791/1808. 
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Van maar een paar buitenplaatsen weten we wat de huuropbrengsten 
per jaar waren. Zo wordt Tjepma bij De Meern in 1733 voor elf jaar 
verhuurd voor 250 gulden per jaar. De huurder kreeg hiervoor: 

Een seekere huyzinge, stallinge, koetshuys, bakhuys, de jonge 
duyven komende van twee duyve hocken, mitsgaders den tuyn 
en klijn boomgaartje (als men na den tuyn gaat tusschen de 
beukebomen en ypelaan), vorders den boomgaart ter zijden 
het huys langs de Strijkviertel van Heycop, eyndelijk ontrend 3 
mergen weyland, nevens de boomvrugten in ’t selve weyland, 
alle staende en gelegen onder den geregte van den Ouden Rijn 
aan de Leytsevaart.412 

Andere buitenplaatsen waar we incidentele huurprijzen van bekend 
zijn, laten zien dat de jaarverhuur van een buitenplaats veel minder 
lucratief was dan de verpachting van een boerderij met land. De 
hoogste verhuurprijs die we kennen is voor buitenplaats Berendrecht 
bij Alphen dat in 1767 voor 650 gulden per jaar wordt verhuurd.413 
De buitenplaats verkeert ondanks het forse verhuurbedrag dan 
al in slechte staat en wordt enkele jaren later afgebroken. Andere 
huurprijzen kennen we pas vanuit de negentiende eeuw en liggen 
meer in de orde van 300 gulden per jaar voor een niet al te grote 
buitenplaats in goede staat met een paar hectare tuin.414 

De verhuur ging per jaar en de buitenplaatsen waar we wat meer 
inzicht in hebben laten zien dat huurders zelden langer dan enkele 
jaren bleven. Het eerder genoemde Tjepma kreeg tussen 1733 en 
1790 bijvoorbeeld gemiddeld elke vijf jaar nieuwe huurders die 
bijna nooit hun huurcontract uitdienden. Hetzelfde geldt voor het 
buiten Uitweg te Harmelen dat gedurende de negentiende eeuw 
door opeenvolgende eigenaren aan een bonte stoet dominees, 
kunstschilders en landjonkers werd verhuurd.415

8.5 Landbouwkundige modernisatie als aanjager voor 
buitenplaatsvorming
Uit de reconstructie blijkt dat veruit de meeste buitenplaatsen 
ontstaan zijn op locaties waar al sprake was van een bestaande 
boerderij. Uit de (schaarse) informatie die we over deze boerderijen 
hebben lijkt die transformatie zich op veel plekken al in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw te hebben voltrokken. Deze 
vroege transformatie lijkt mede gestimuleerd te zijn door de 
landbouwkundige vernieuwing en professionalisering van het op 
zuivelproducten georiënteerde boerenbedrijf rond die tijd. 



187

Uit het onderzoek van Bieleman naar de ontwikkeling van de landbouw 
vanaf 1500, blijkt dat begin zeventiende eeuw de melkveehouderij 
zich in West- Nederland sterk vernieuwde en professionaliseerde.416 
Er werd meer melkvee gehouden als gevolg van de integratie in de 
(inter-)nationale handelseconomie, wat vroeg om grotere schuren. 
Daarnaast was er voor de specialisatie naar de productie van boter en 
kaas een kelder nodig, die in oudere boerderijtypes niet voorkwam 
of onvoldoende groot was.417 Abrahamse et al. brengt dit voor het 
Amstelland duidelijk in relatie met de buitenplaatsontwikkeling 
daar, omdat de vernieuwing van de boerderijen gebeurde door 
Amsterdamse eigenaren die daarna de boerderij ook gebruikten als 
zomerverblijf.418  Deze nieuwe boerderijen waren strakke en rationele 
versies van het boerenhuis zoals dat al in de zestiende eeuw in het 
Amstelland bestond. Het in baksteen gebouwde voorhuis werd vanaf 
nu voorzien van een ruime kelder die verhoogd werd uitgevoerd om 
daarmee tegemoet te komen aan de hoge grondwaterstand. ‘De 
kamer boven de melkkelder lag hoger en werd daarom de opkamer 
genoemd. Dit vertrek werd vaak als herenkamer gebruikt door de 
in stad wonende eigenaar’.419 Het is een ‘groei-explosie’ die met de 
Franse bezetting in 1672 abrupt stagneert en pas na het midden van 
de achttiende eeuw weer terugkomt, zij het op veel kleinere schaal.420 

Het lijkt er sterk op dat eenzelfde ontwikkeling zich ook langs de Oude 
Rijn heeft voorgedaan. Ook daar dateren de oudste boerderijen die er 
nog zijn vrijwel allemaal uit de eerste helft van de zeventiende eeuw 
en kennen de meeste daarvan ook een, bovenop de kelder, gebouwde 
herenkamer.421 Zo lijkt het heel goed mogelijk dat ook de door Kuyper 
uitgebreid beschreven boerderij Overbeek op de Landlustweg 12 te 
Aarlanderveen, ‘waarschijnlijk een van de oudste boerderijen in het 
gehele hier beschreven gebied’, ook als vroeg buitenverblijf dienst 
gedaan heeft.422 De terracotta gevelsteen uit 1620, de ornamentiek 
van het metselwerk in combinatie met de opzet van de boerderij 
communiceren allen een bredere functie dan puur agrarisch. Het 
tegeltableau met de verwijzing naar de lusten van het buitenleven 
wijst hier ook op, al wordt het door Kuyper pas rond 1800 gedateerd. 

De moderne gespecialiseerde bedrijfsopzet genereerde daarmee 
rond 1600 vanuit een veranderende functionaliteit vanzelf een 
architectonisch interessante nieuwe ruimte binnen de boerderij in 
de vorm van de verhoogd gelegen opkamer. De herenkamer hoeft 
dus niet ‘uitgevonden’ te worden door een architect, maar ontstond 
allereerst als logisch gevolg van een vernieuwing in het agrarische 
productieproces. 
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8.6 De invloed van de overheid 

De invloed van de staten van Utrecht
De grens tussen Holland en het Sticht valt ook samen met een scheiding 
in eigenaarsgroepen vanuit de Hollandse steden en die vanuit de stad 
Utrecht. Dat provinciegrenzen binnen de Republiek geen barrière 
hoefden te zijn voor de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur 
weten we vanuit de Vechtstreek. Dit ‘Amsterdams territoir’ lag voorbij 
Breukelen volledig binnen de provincie Utrecht. Toch blijkt dit voor de 
Amsterdammers geen enkele belemmering te zijn geweest om hier 
hun buitens te stichten. Van Luttervelt suggereert zelfs dat het voor 
een aantal patriciërs een pré was, omdat ze door de aankoop van een 
in het Sticht gelegen Ridderhofstad toegang dachten te krijgen tot de 
ridderschap van Utrecht.423 Iets wat in de praktijk overigens niet zo 
was omdat naast het eigendom van een erkende ridderhofstede, ook 
de riddermatige afkomst en leefwijze van (groter) belang waren.424 

Die fluïde grens tussen de twee provincies langs de Vecht roept de 
vraag op waarom er bij de Oude Rijn wel een duidelijke scheiding 
zichtbaar is langs de provinciegrenzen? De verklaring moet primair 
bij de Utrechtenaren worden gezocht omdat zij zichzelf beperken tot 
hun eigen provincie. Over hun vestigingsmotieven in de zeventiende 
en achttiende eeuw zijn we veel fragmentarischer geïnformeerd dan 
over die van het Leidens, Gouds of Amsterdams patriciaat.425 Zoals 
eerder duidelijk is geworden oriënteert de Utrechtse stadselite zich 
lange tijd vooral op het stadshuis en minder op een buitenplaats. 
Langs de Oude Rijn zien we dan ook dat de buitenplaatscultuur hier 
later op gang komt als in Holland.426 De ontwikkeling gaat daarnaast 
ook langzamer. Gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw 
worden er binnen Utrecht vooral bestaande kastelen gemoderniseerd, 
maar nog nauwelijks buitens gebouwd.427 De Franse bezetting in 1672 
luidt vervolgens een verarmingsperiode in van zowel Utrechtse adel 
als stedelijk patriciaat. Bestaande huizen worden in verouderde staat 
verhuurd en het bouwen van nieuwe kastelen of buitenhuizen zijn 
ook dan nog uitzonderingen.428 Pas rond 1750 ontstaat er binnen 
de provincie nieuwe bouwactiviteit, maar ook dan leidt dit niet tot 
omvangrijke buitenplaats vorming langs de Oude Rijn. 

Naast deze sociaaleconomische factoren zijn er echter ook 
aanwijzingen dat politieke keuzes van de Staten (onbedoeld) sturend 
zijn geweest in de plek waar meer en minder buitenplaatsen ontstaan. 
Allereerst door de juridische koppeling die er in Utrecht is tussen het 
eigenaarschap van een erkende ridderhofstede en de toegang tot 
de Ridderschap.429 Het lijkt aannemelijk dat de (top)elite die in het 
bezit is van een ridderhofstad deze niet snel zal inruilen voor een 
nieuw te bouwen buitenplaats. Niet alleen blijven hierdoor de oude 
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kasteelachtige ridderhofsteden in Utrecht nog lang in stand. Het zal 
de aangroei van nieuwe buitenplaatsen ook hebben afgeremd. 

Olde Meierink heeft daarnaast gewezen op de (onbedoelde?) regie 
van de staten van Utrecht over het buitenplaatspatroon rond de 
stad, door de verkoop rond 1650 van de in 1580 geseculariseerde 
kloostergoederen van de abdijen Oudwijk, Oostbroek en het 
Vrouwenklooster ten oosten van de stad. Na afbraak van de 
kloostergebouwen, uit angst voor misbruik bij invallen van Spaanse 
troepen, worden in de tweede helft van de zeventiende eeuw delen 
van de omvangrijke terreinen aan Utrechtse burgers verkocht waar 
vooral de stedelijke elite van profiteert.430 Opeens ontstaat er voor 
hen dicht bij de stad de mogelijkheid om grotere complexen grond 
te verwerven. Iets wat in het kleinschalig verkavelde Oude Rijn 
gebied met zijn versnipperd eigendom altijd al veel lastiger was. 
De plotselinge uitgifte van grond aan de oostzijde van de stad rond 
1650 vormt dan ook een aannemelijke bouwsteen voor de verklaring 
waarom de buitenplaatsontwikkeling langs de Oude Rijn pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw op gang komt en qua omvang 
nooit die dichtheid bereikt die rond Alphen of langs de Vecht en de 
Vaartse Rijn wel ontstond. 

Fig. 117: Zeventiende en achttiende eeuwse buitenplaatsen binnen de provincie Utrecht zoals 
opgenomen in Smeets (2005). Als de Vechtstreek als ´Amsterdams territtoir´ buiten beschouwing 
wordt gelaten, ligt het overgrote merendeel van de buitenplaatsen met Utrechtse eigenaren 
oostelijk van de stad. In hoeverre de verkoop van voormalige kerkelijk bezit door de staten in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw hier een vergelijkbaar buitenplaatsvormingsproces 
op gang bracht als de markeverdeling 150 jaar later op de Veluwe en in Twenthe, is interessant 
materiaal voor verder onderzoek.



190

De invloed van de waterschappen
Elke buitenplaatseigenaar langs de Oude Rijn had te maken met 
de keuren en resoluties van het Hoogheemraadschap Rijnland, het 
Groot Waterschap Woerden, of één van de kleinere waterschappen 
tussen Harmelen en Utrecht. Als het buitenhuis een buitendijks 
gelegen overtuin had of zelf direct aan de rivier lag, was voor 
de kleinste aanpassing van de oeverlijn, beschoeiing of de dijk 
toestemming van het waterschap nodig. Het archief van Rijnland 
bevat hierdoor een veelvoud van dat soort verzoeken die een schat 
van informatie geven over de buitenplaatsen zelf en de motieven 
van hun eigenaren. Populaire wensen uit de achttiende eeuw zijn 
verzoeken om de oeverlijn te mogen rechttrekken om daarmee 
wat extra grond te krijgen of het terrein direct rond het huis meer 
in overeenstemming te brengen met de gewenste classicistische 
symmetrie en rechtlijnigheid. Ook voor de aanplant van bomen op of 
direct naast de dijk, het bouwen van theekoepels of balkons aan het 
water en het maken van waterverbindingen door de dijk heen, was 
consent van het waterschap nodig. 

Het waterschap heeft daarom niet zozeer een regie rol in het 
spreidingspatroon, maar wel grote invloed op de verschijningsvorm 
van de buitenplaatsen zelf. Dat blijkt wel uit het (mogelijk apocriefe!) 
verhaal rond de sloop van de luxueuze buitenplaats Rijnoord 
(Alphen) in 1838, zoals dat door Regt in 1920 wordt opgetekend. In 

Fig. 118: Verzoek aan het Hoog Heemraadschap Rijnland uit 1738 van ´Milord Hunsdon´ om de 
Rijndijk te mogen verleggen om daarmee zijn buitenplaats Grijpestein (of Postrust) bij Alphen te 
kunnen vergroten. Een bron van informatie over de buitenplaats zelf, motieven van de eigenaar 
en de invloed van het waterschap. Tien jaar later zal de Engelsman sir Matthew Decker het re-
sultaat bewonderen en noteert hij in zijn dagboek: ´Het huis en de tuin zijn weliswaar klein maar 
alles is buitengewoon proper, ordelijk en aardig ingericht´.
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zijn studie naar buitens rond Alphen beschrijft hij hoe de eigenaresse 
van de buitenplaats door de ‘poldermeesters’ wordt aangesproken 
op de hoogte van het geboomte op haar buitenplaats. De bomen 
tastten het windrecht van de nabijgelegen molen langs de Molenvliet 
aan en het Hoogheemraadschap wilde volgens Regt dat de bomen 
werden gekapt. Ondanks protesten aan de gemeenteraad, waarin 
dezelfde heren volgens Regt de dienst uitmaakten, bleef de eis staan. 
‘Het prachtig voorstel [om het park open te stellen mits de bomen 
mochten blijven staan] van Mevrouw van Poeliën werd gewezen 
van de hand en deze, terecht verbolgen over zooveel vandalisme, 
liet alles met den grond gelijk maken en vertrok naar Dordrecht.’431 

Of het verhaal waar is of dat andere motieven bij haar vertrek een 
rol speelden is niet achterhaald. Maar feit is dat de buitenplaats, 
inclusief de prachtige tuin, inderdaad in 1838 tot de grond toe wordt 
afgebroken. 

Rijnoord was echter niet het eerste buiten dat rond die tijd 
verdween. Al vanaf het begin van de negentiende eeuw begon een 
periode van verandering en verval. In amper honderd jaar zou het 
buitenplaatslandschap dat zich in de twee eeuwen daarvoor had 
ontwikkeld grotendeels verdwijnen. De achtergronden van die 
vervalfase staan centraal in het volgende hoofdstuk: transformatie 
en neergang.

Fig. 119: Plattegrond van een deel van de buitenplaats Dijksigt onder Leiderdorp behorend bij het 
verzoek aan het Hoog Heemraadschap Rijnland uit 1749 van de kinderen van Jacobus le Boueff 
om de Rijndijk recht te mogen trekken om daarmee het tuinhuis in de beoogde zichtas van de aan 
te planten laanstructuur te kunnen positioneren. 
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9. Transformatie en neergang (1780-1900)

9.1 Tijd van verandering
Als in 1795 de Bataafsche Republiek wordt uitgeroepen is het 
buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn op zijn omvangrijkst en 
liggen er zeker zeventig buitenplaatsen tussen Leiden en Utrecht. 
Toch is die top bedrieglijk omdat er toen al vijftig jaar lang niet 
alleen buitenplaatsen bijkwamen, maar er ook steeds vaker buitens 
verdwenen. Achter dat schijnbare hoogtepunt gaat dan ook een veel 
gecompliceerder beeld van sociale, culturele en fysieke transformatie 
van de buitenplaatscultuur schuil. Uit de reconstructie blijkt dat dit 
geen optelsom is van petites histoires die toevallig allemaal dezelfde 
kant op wijzen, maar dat er ook op structureel niveau wezenlijke 
verschuivingen aan ten grondslag liggen. 

In tegenstelling tot de ontstaansfase zijn we voor deze fase van 
verval en aftakeling veel minder goed geïnformeerd vanuit andere 
gebieden. De geschiedenis van het nationale referentiepunt de 
Vechtstreek, is voor de lange negentiende eeuw nog grotendeels een 
black box. Van de afgebroken buitenplaatsen langs de Vecht, Amstel 
en de binnenduinrand weten we nog wel iets dankzij het werk van 
Mulder.432 Naar de motieven van de bewoners ‘na de regenten’ is nog 
nauwelijks vergelijkend onderzoek gedaan. 

Tegelijkertijd is deze fase ook veel complexer omdat het verval niet 
lineair is. Bestaande eigenaarsgroepen ontwikkelen defensieve 
strategieën om het verval tegen te gaan. Nieuwe spelers dienen zich 
aan en doorlopen een vergelijkbaar aristocratiseringsproces als het 
patriciaat in de twee eeuwen daarvoor. Op mentaliteitsniveau gaat de 
verlichting over in de romantiek. Doet de landschapsstijl zijn intrede. 
Verschuift de verhouding tussen stad en platteland en verschijnt de 
industrialisatie aan de horizon. 
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Ook in deze fase ontwikkelt het Oude Rijngebied zich daarmee binnen 
een complex transformerend speelveld. Voor die context, specifiek 
gekoppeld aan de buitenplaatscultuur, wordt verwezen naar het werk 
van Moes, Van der Laarse & Kuiper en Duijvendak.433 Dit hoofdstuk 
richt zich op gebiedspecifieke factoren die verantwoordelijk zijn voor 
de subtiele eigenheid van de ontwikkelingsgang van het Oude Rijn 
gebied binnen die grotere context. 

9.2 De context: stedelijk verval en de-urbanisatie 
In hun studie naar veranderingen in de relatie tussen stad en platteland 
onderscheiden Brusse en Mijnhardt twee processen; stedelijk verval 
(‘urban decline’) en de-urbanisatie (‘de-urbanization’).434 Stedelijk 
verval gaat daarbij over het interne degeneratie-proces van een stad 
als gevolg van het teruglopen van het inwoneraantal. De-urbanisatie 
gaat over de omkering in de economische en demografische 
verhouding tussen stad en platteland. Voor de transformatie en de 
neergang van de buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn vanaf het 
einde van de achttiende eeuw zijn beide processen van belang. 

Stedelijk verval
De eerste helft van de zeventiende eeuw luidt voor de herkomststeden 
van de eigenaren van de buitenplaatsen langs de Oude Rijn een 
periode van economische en demografische neergang in. Zowel 
de omvang van die neergang als het verloop ervan kent grote 
lokale verschillen. In industriestad Leiden is de neergang snel en 
dramatisch. Door het wegvallen van werkgelegenheid in de textiel, 
zonder dat er andere alternatieven voor in de plaats komen, valt het 
inwonersaantal tussen 1700 en 1750 terug van 53.000 naar 37.000 in 
1750 en uiteindelijk 28.500 inwoners in 1815.435

In Gouda zet de terugval later in en groeit de populatie nog tot 16.000 
inwoners in 1725. Daarna daalt het tot 11.000 in 1760 waarop het 
blijft hangen tot 1812.436 De terugval van de stad is grotendeels te 
danken aan de achteruitgang van de pijp- en aardewerkindustrie door 
heftige externe concurrentie en zwaardere internationale belastingen 
en wordt versterkt door het inzakken van de textielnijverheid en de 
bierbrouwerij.437 

Andere steden vertonen andere patronen. Amsterdam, de grootste 
stad van het land, groeit nog door tot 1730 waarna de daling zich 
geleidelijk inzet. Dordrecht kent een terugval in het begin van de 
achttiende eeuw maar begint na 1760 al weer te groeien.438 En 
Utrecht toont in bevolkingsaantallen juist een opvallende stabiliteit 
met een inwonersaantal dat gedurende de gehele achttiende en een 
groot deel van de negentiende eeuw schommelt rond de 30.000.439
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Het stedelijk verval raakt ook de economische welstand van het 
patriciaat, al tonen de studies van Prak en De Jong aan dat dit niet 
direct leidt tot een terugval in levensstijl en standaard. Wel vlakt 
het bouwen van nieuwe buitenplaatsen langs de Oude Rijn na 1770 
volledig af.440 Deze periode is ook het moment dat de regionale 
stedelijke elite zich geleidelijk uit het gebied begint terug te trekken. 

De-urbanisatie
Het gevolg van de economische terugval is niet alleen dat de 
bevolkingsomvang in de steden terugloopt, maar ook dat het aantal 
inwoners op het platteland geleidelijk aan groter wordt dan die in de 
steden. Rond 1750 verschuift de balans binnen de Republiek hierdoor 
al van een stedelijke natie die voedsel importeert, naar een land dat 
voedsel exporteert. In de eerste helft van de negentiende eeuw is 
het jonge Koninkrijk dan ook boven alles een agrarische economie, 
met daarnaast nog wel een grote financiële en commerciële sector 
als rudiment vanuit de Republiek.441 

Het gebied langs de Oude Rijn profiteert van deze balansverschuiving 
tussen stad en platteland. De toch al beroemde zuivelproducten uit 
het gebied worden steeds meer een regionaal en (inter-)nationaal 
exportproduct. De boerenstand neemt hierdoor in welstand en 
autonomie steeds meer toe. Dit proces valt blijkbaar op want in de 
vermakelijke buitencingels uit 1734 wordt al geschreven:

Dat rondom Leiden zeer schone Boter gelegt word, maar nog 
wel de aller keurlykste omtrent Koudekerk en Alphen, die van 
alle Leidsche Boter de kroon spant. Dit is de rede, zeide hy, 
dat de Boeren daar ongemeen welvarend zijn; maar dat die 
welvarentheit maakt ook, voegde hy daar by, dat nergens in 
Rhynland, derteler en baldadiger boeren gevonden worden, dan 
omtrent gemeld Koudekerk en Alphen, waarvan hy my eenige 
staaltjes verhaalde.442

Zestig jaar later zijn het dan ook de voormalige pachtboeren 
die steeds vaker buitenplaatsen opkopen, het buitenhuis en de 
tuinaanleg slopen en het complex als boerderij herbouwen. Rond 
1850 is dit proces in volle gang en verschijnen de vele monumentale 
negentiende eeuwse boerderijen met hun typische zomerhuizen 
die nu nog overal in het gebied zijn terug te vinden. Het vormt de 
afsluiting van een transformatieproces dat zich rond 1780 begint af te 
tekenen en de rode draad vormt voor dit hoofdstuk. 
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9.3 Het paradijs bedreigd
Rond 1800 krijgt het kernbegrip ‘Welgelegen’ van De la Court steeds 
meer een nieuwe invulling. De nadruk op levendigheid rondom de 
buitenplaats wordt vanaf dat moment steeds meer vervangen door 
een nadruk op het comfort van huis en tuinaanleg.443 Een fraai en 
wijds uitzicht over de Rijn blijft een belangrijk verkoopargument 
in verkoopadvertenties maar wordt nu eerder gekoppeld aan een 
onbelemmerd uitzicht op de landerijen achter de buitenplaats, dan 
aan de drukte van het verkeer op de rivier en dijk voor het buitenhuis 
langs.444

Die verschuiving van levendigheid naar rust en van extravertheid 
naar introvertheid markeert niet alleen de mentaliteitsverandering 
die ten grondslag lag aan de opkomst van de landschapsstijl of 
het ontstaan van de negentiende eeuwse burgerlijke cultuur. Ook 
het landschapsbeeld langs de Oude Rijn zelf verandert aan het 
eind van de achttiende eeuw als gevolg van de bouw van de vele 
pannenbakkerijen, kalkbranderijen en nieuwe fabriekjes langs het 
water. Voor buitenplaatseigenaren wordt het zo steeds moeilijker om 
de klassieke idylle van het landleven terug te vinden langs de Oude 
Rijn. 

Dat de aantrekkelijkheid van het gebied tussen Leiden en Alphen al 
vroeg in de negentiende eeuw afneemt wordt ook door tijdgenoten 
bevestigd. Juist dit deel van de Oude Rijn kent al in de achttiende 
eeuw een industrialisatiegolf door de expansie van de steen- en 
kalkindustrie. Zo bevinden zich in het kleine ambacht Oudshoorn in 
1732 al drie pannenbakkerijen, drie kalkbranderijen, met tezamen 
zeven kalkovens.445 Ze groeien uit tot steeds grotere complexen direct 
aan de rivier en hun invloed op het landschap is groot als we af mogen 
gaan op de observaties van bijvoorbeeld de Duitse reizigster Therèse 
Huber (1764-1829) die haar indrukken van de kalkovens langs de 
Oude Rijn in 1809 omschrijft als ‘der Anblick der grössen Kalköfen, 
die hier an der Kanälen gebaut sind, war mir ebenso befremded wie 
ihr Geruch mir unleidlich war. Die luft ist ganz mit Schwafeldünsten 
angefüllt‘.446 In de eerste helft van de negentiende eeuw komen 
daar andere, sterk vervuilende, industrieën bij. Bijvoorbeeld de 
ivoorzwartfabriek vlak bij Alphen, die door het verbranden van 
beenderen een zeer onaangename rottings- en verbrandingslucht 
verspreidt in de wijde omgeving.447 
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Fig. 120: Buitenplaatslandschap in de Hoorn van Alphen in 1808. Een toenemende industralisatie van de oevers van de Oude Rijn isoleert 
de buitenplaatsen van elkaar en van het water. Hier de buitens Hoogerwal en Langerode  tussen de steenfabriekjes. Door middel van 
overtuinen aan de rivierzijde van de dijk is het vrije zicht op de rivier open gehouden. Niet zichtbaar is de industrialisatie aan de overkant, 
waardoor het voor een gegarandeerd uitzicht ook steeds populairder werd om ook daar een stuk ‘overland’ aan te kopen. 
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9.4 Defensieve strategieën
Het gevolg van veranderende smaakvoorkeuren op mentaliteitsniveau 
aan de ene kant en een achteruitgang van de aantrekkelijkheid 
van het gebied aan de andere kant blijkt een slechte combinatie. 
Zowel de kalkovens als de ivoorzwartfabriek liggen direct tussen 
de buitenplaatsen rond Alphen in, of worden op grond van te 
koop gekomen buitenplaatsen gebouwd. Hierdoor wordt het voor 
de eigenaren steeds belangrijker om hun grip te verstevigen op 
de zo gewaardeerde landschappelijke setting en hun gekoesterde 
vergezichten. 

De eerste manier waarop dat wordt geprobeerd is het aankopen 
of creëren van een ‘overtuin‘ in het verlengde van de binnendijks 
gelegen buitenplaats, zodat het zicht op de rivier gegarandeerd 
blijft. Verspreid door het gebied zijn er buitenplaatsen die daarnaast 
ook aan de overzijde van de Rijn, recht tegenover de buitenplaats, 
nog een klein stukje warmoesland (buitendijks) of hooi- en weiland 
(binnendijks) in bezit hebben. Deze gronden worden waarschijnlijk 
niet zozeer om hun economische potentie, maar om hun strategische 
ligging in eigendom gehouden zodat de eigenaar garantie heeft op 
de zo gewenste ‘geextendeerde uitzichten’. Buitenplaatsen Voordorp 

Fig. 121: De rond 1800 in landschapsstijl omgevormde buitenplaats Raadwijk in de bocht van de 
Oude Rijn bij Alphen afgebeeld op een kaart uit 1808. Een zeldzaam gedetailleerd overzicht van 
het complete buiten. 
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(bij Leiderdorp), Buitenzorg, Brittenrust, Rijnstroom, Ruimzigt en 
Rhijnvreugd zijn voorbeelden waar een degelijk stuk ‘overland’ aan 
de overzijde van de rivier gedurende de negentiende eeuw onderdeel 
uitmaakt van het complex. 

De landschapsstijl doet in het derde kwart van de achttiende eeuw 
zijn intrede langs de Oude Rijn. Rijken noemt Huis ter Mey als oudste 
voorbeeld, waar in 1788 al een ‘heerlijk plantsoen’ wordt aangelegd 
met een ‘brug met twee chineeschen leuningen en een naald’.448 De 
transformatie van buitenplaats Meerwijk onder Alphen lijkt echter 
al iets ouder te zijn. In 1782 is hier een aanzienlijke houtverkoop 
van zware iepen en eikenbomen wat sterk duidt op een geplande 
grootschalige transformatie van de tuin.449 Negentien jaar later wordt 
de buitenplaats verkocht en is sprake van een volledig vernieuwd 
buitenhuis, een nieuw getimmerd tuinmanshuis en de vermelding 
dat de ‘buitenplaats geheel nieuw en naar de engelsche wijze is 
aangelegd’.450 Enige jaren eerder wordt Vredelust (O.) tussen 1768 en 
1770 uitgebreid met een bescheiden slingerbosje en in 1792 is deze 
nieuwe mode ook al te vinden op buitenplaats Knodsenburg.451 Rond 
1800 zijn er meer voorbeelden bekend en op de TMK kaarten van 
1840 is de landschappelijke aanleg overal duidelijk zichtbaar. 

Fig. 122: Hetzelfde Raadwijk zoals het (deels) is afgebeeld in het Magazijn van Tuinsieraden van 
Gijsbert van Laar uit 1802. Samen met de kaart uit 1808 (zie hiernaast) is nu niet alleen het totaal-
ontwerp van het buiten door Van Laar bekend, maar blijkt ook hoe introvert het parkgebied werd 
ontwerpen ten opzichte van de omgeving.  
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De nieuwe tuinstijl sluit goed aan op de behoefte om de kleine 
buitenplaatsen temidden van een industrialiserende zone meer en 
meer te framen tot interieur. Dat de landschapsstijl langs de Oude 
Rijn vooral werd ingezet om interieurtjes te creëren in plaats van 
grootschalige open composities met het omliggende landschap, 
versterkt het beeld dat de aantrekkelijkheid van de buitenplaatsen 
steeds meer van de plek zelf afhangt en minder kan drijven op de 
omgeving. 

Dat het interieurtjes zijn is duidelijk te zien op de (geabstraheerde!) 
afbeelding ervan op de TMK 1840. De meeste tuinen hebben een 
gesloten buitenrand met alleen voor het huis een wat opener 
deel met een kleine vijverkom, of de aanzet voor een slingervijver. 
Daarnaast blijkt het ook uit de omvang. De buitenplaatsen waren in 
dit gebied altijd al bescheiden van omvang (gemiddeld drie hectare 
tuin/plantage), maar worden gedurende de negentiende eeuw maar 
zelden uitgebreid om te komen tot grotere parkaanleggen.452 De 
door tuinarchitect Gijsbert van Laar (1767-1820) gepropageerde stijl 
voor ‘middelmatige en kleine gronden’ lijkt hier lange tijd de toon te 
hebben gezet.453 Of dat toe te schrijven is aan de voorbeeldwerking 
van zijn Magazijn of zijn eigen ontwerpwerk in het gebied, is niet 
vast te stellen.454 Uit onderzoek tot nu toe is gebleken dat Van Laar in 
ieder geval betrokken is geweest bij de transformatie van de tuinen 
van Rijnoord en Raadwijk te Alphen. Daarnaast zijn de tuinen van 
Postrust/Nieuw Brittenrust en Withenlust aan hem toegeschreven 
en wordt hij in verband gebracht met de tuinen van Buitenzorg 
bij Zwammerdam en een onbekende tuin van Nicolaas Adrianus 
Goetzee (1781?-1863?) bij Zwammerdam in 1816.455 Het is echter 
niet uit te sluiten dat zijn introverte en gekunstelde ontwerpstijl een 
voorbeelduitwerking heeft gehad die op veel meer buitenplaatsen 
rond Alphen, Zwammerdam en Bodegraven navolging kreeg. 

9.5 De concurrentie van andere gebieden
De veranderende esthetische voorkeuren die zich vanaf 1800 steeds 
duidelijker begonnen af te tekenen, maken het voor het Oude Rijn 
gebied steeds lastiger om aantrekkelijk te blijven. Daarnaast neemt 
ook de concurrentie van andere buitenplaatslandschappen toe. De 
markeverdelingen en heideontginningen op de Utrechtse Heuvelrug 
en de Veluwezoom bieden een steeds mobielere elite vanaf de 
jaren dertig van de negentiende eeuw goede kansen om daar, tegen 
aantrekkelijke prijzen, grote complexen land te verwerven.456 Iets 
wat in het Oude Rijngebied altijd lastig was gebleken. Door de sterke 
verbeteringen van het wegennet en later de opkomst van het spoor 
zijn deze gebieden uiteindelijk even snel bereikbaar als het Oude Rijn 
gebied.457 Het geaccidenteerde terrein van de stuwwallandschappen 
biedt echter meer kansen voor de populaire landschapstijl, waardoor 
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de kleine buitenplaatsen met hun wat onbeholpen slingerbosjes 
langs de Oude Rijn steeds minder aansluiten bij dat wat de nationale 
en regionale elite van het jonge Koninkrijk in een aantrekkelijk buiten 
zoekt.458 Hun binding met het gebied was met uitzondering van 
enkele families sowieso al losjes, zo blijkt uit de hoge frequentie van 
verkoop gedurende de twee eeuwen daarvoor. 

Dat het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn steeds 
krampachtiger moet zoeken naar verkoopargumenten blijkt ook uit de 
advertentieteksten. Verwijzingen naar een ideale bereikbaarheid over 
water verdwijnen al rond 1800 uit verkoopadvertenties. Het spoor 
tussen Utrecht en Leiden komt in 1878 voor de buitenplaatscultuur 
te laat en wordt maar in één advertentie als argument gebruikt om 
huurders mee te trekken.459 Sloop en een beetje winst halen uit 
het laten afkleien van de vrijkomende grond lijkt dan ook steeds 
vaker een aantrekkelijker alternatief. De economische waarde van 
de onderliggende kleigrond wordt in verkoopadvertenties van 
buitenplaatsen vanaf 1800 dan ook steeds meer benadrukt en 
sommige buitenplaatsen worden zelfs al met consent tot het uitaarden 
van delen van het terrein verkocht. Bijvoorbeeld op buitenplaats 

Fig. 123-124: Twee grootgrondbezitters in het Oude Rjin gebied uit de negentiende eeuw die er 
voor kozen om zelf op de zandgronden rond Den Haag en de Heuvelrug te gaan wonen. Links: 
Petrus Jodocus van Oosthuyse (1763-1819) die woonde op Sparrendaal in Driebergen maar ver-
schillende boerderijen-buitenplaatsen bezat in het Oude Rijngebied. Onduidelijk is of deze wer-
den verhuurd of alleen als pachtboerderij in stand bleven.  Rechts: Jacobus Josephus baron van 
Rijckevorsel (1785-1862), geparenteerd aan Van Oosthuyse en eveneens groot grondbezitter in 
het Oude Rijngebied terwijl de familie resideerde op landgoed Staelduin bij den Haag. De typische 
negentiende eeuwse voorkeur voor de zandgronden en het leven als landheer wordt in dit portret 
expliciet tot uiting gebracht in het duinlandschap op de achtergrond en de jachtattributen. 

123 124
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Langerode bij Alphen, waar al in 1778 bij de verkoop wordt bedongen 
dat de buitenplaats door de koper dient te worden afgebroken en 
het land afgetichteld.460 De ondergrond wordt vanaf dat moment 
meer waard dan de opstal. Hierdoor lijkt de kleiwinning de sloop van 
buitenplaatsen steeds meer te versnellen. Hoe meer buitenplaatsen 
worden opgekocht door kleifabrikanten en omgevormd worden tot 
fabriekslocatie, hoe onaantrekkelijker de omgeving voor andere 
buitenplaatsbezitters wordt. Waardoor de verkoopbaarheid afneemt, 
de prijzen dalen en de afbraak en omvorming zich versnelt.

Toch is het beeld dat de regionale elite zich volledig terugtrekt uit het 
gebied niet het complete verhaal. Uit de kadastrale administratie van 
1832 blijkt dat vooral in het meest landelijke deel tussen Alphen en 
Woerden de jonge adel en het oud patriciaat uit steden als Rotterdam, 
Den Haag en Amsterdam wel zijn grondbezit aanhoudt, maar niet 
langer zelf als buitenplaatsbewoner in het gebied voorkomt. Zo 
komen we de aan elkaar geparenteerde families Van Oosthuyse en 
Van Rijckevorsel nog tot midden van de negentiende eeuw tegen als 
grootgrondbezitters in het gebied. De Van Oosthuyses bewonen zelf 
echter al vanaf 1785 het buiten Sparrendaal bij Driebergen, waar ze 
in 1806 ook de heerlijkheid Rijsenburg aankopen. De Rotterdamse 
familie Van Rijckevorsel gebruikt gedurende de achttiende eeuw 
boerderij Lange Hoeve bij Bodegraven enkele generaties als 
zomerverblijf. Als de familie zich via de advocatuur weet op te werken 
wordt Jacobus Josephus van Rijckevorsel (1785-1862) in 1831 de 
adelstand verheven. De familie houdt haar bezit in het Rijnland aan 
maar vertrekt zelf omstreeks die tijd naar de zandgronden. Ook zij 
gaan net als Van Oosthuyse richting Driebergen en kopen daarnaast 
het landgoed Staelduin bij Den Haag aan.461

9.6 Verdeftiging van de plattelandselite

Nieuwe spelers komen precies op tijd
Het bijzondere van het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn is 
dat er op het moment dat de regionale elite rond 1800 begint weg te 
trekken een nieuwe lokale elite voldoende economische welstand, 
politieke macht en sociale status begint te krijgen om in te stappen. 
Hierdoor is de terugval van het aantal buitenplaatsen in dit gebied veel 
geleidelijker dan bijvoorbeeld langs de Vecht en het Kennemerland, 
waar de sloop tussen 1800 en 1850 juist een hoogtepunt bereikt.462 

In het gebied tekenen zich al rond 1780 drie groepen van nieuwe 
spelers af. De eerste groep bestaat uit lokale bestuurders van 
Koudekerk, Oudshoorn en Alphen. Ze zijn als advocaat, rentmeester 
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voor de ambachtsheer of schout/burgemeester niet alleen voldoende 
rijk geworden, maar genieten ook steeds meer politieke macht en 
vooral sociaal aanzien. 

Tegen het einde van de achttiende eeuw volgt een tweede groep 
in de vorm van fabrikanten. Zij stichten niet  alleen fabrieken in het 
gebied, maar koppelen daar ook een buitenplaats aan vast waar 
zij zich permanent vestigen. Het is een klein maar bont gezelschap 
van nouveaux riches dat nieuwe buitenplaatsen aanlegt, maar ook 
bestaande buitens overneemt. Een voorbeeld van de eerste categorie 
is de familie Ter Meulen uit Amsterdam die in 1777 te Bodegraven een 
loodwitbranderij opstart in combinatie met de bouw van buitenplaats 
(Groot) Rhodos. De al eerder genoemde knopenfabrikant Petrus van 
Oosthuyse (1763-1816), is een ander goed voorbeeld van deze groep 
nieuwe industriëlen. De rooms-katholieke Vlaming weet samen 
met zijn ondernemende vrouw een fors kapitaal te vergaren met 
de leveranties van kleding en wapens aan de Franse troepen. Van 
het geld koopt het echtpaar niet alleen twee buitens langs de Oude 
Rijn, maar ook de ambachtsheerlijkheid Rijsenburg en het buiten 
Sparrendaal bij Driebergen waar ze later zelf gaan wonen.463 

Fig.125-126: De nabloei van de buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn. Links: het nog in 1858 
gebouwde buiten Kop en Hagen bij Woerden, door pannenfabrikant en burgemeester Aart Knijff 
(1836-1908). Rechts: het nieuwe buitenhuis op het terrein van kasteel Voorn bij de Meern dat in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw direct aan de Oude Rijn werd gebouwd, nadat het 
oude kasteel (dat op de Middeleeuwse meanderende Oude Rijn in het oosten was georiënteerd) 
bijna volledig was afgebroken. 
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De derde groep is de grootste en bestaat uit de kleifabrikanten rond 
Alphen en Woerden. Hun verdeftiging en toegang tot de lokale 
notabelenelite treedt pas op rond het midden van de negentiende 
eeuw. 464 Ook bij hen gaat dat gepaard met de aankoop van bestaande 
buitens en incidenteel met het bouwen van nieuwe buitenplaatsen. 

Paradoxaal genoeg heeft de kleiwinning daardoor het afbraakproces 
van buitenplaatsen in de negentiende eeuw niet alleen versneld, 
maar tegelijkertijd ook vertraagd. De aankoop van buitenplaatsen 
door kleifabrikanten paste bij de verdeftiging die optrad in families 
zoals die van Piek, Hoffer de Kanter, Knijff, Brunt en Van de Broeke. 
Zij zijn het hart van de lokale notabelenelite van Alphen en Woerden 
rond het einde van de negentiende eeuw en springen in het gat dat 
de wegtrekkende regionale elite uit Leiden, Gouda en Amsterdam 
achterlaat. Hierdoor ontstond er een nieuwe kopersgroep voor 
de buitenplaatsen die anders waarschijnlijk nog sneller waren 
afgebroken. 

Van beleggingsobject naar woonobject
Voor de nieuwe lokale notabelenelite had de buitenplaats een 
andere betekenis dan voor de wegtrekkende regionale elite. Er zijn 
verschillende aanwijzingen dat het economische motief dat in de 
twee eeuwen daarvoor zo sterk naar voren komt, nu snel aan belang 
inboet. Bijvoorbeeld door het feit dat de buitenplaatsen door de 
negentiende eeuwse eigenaren steeds vaker worden afgesplitst van 
de boerderijen, waardoor het buiten vooral een kostenpost wordt en 
geen opbrengsten meer kan genereren. 

Tegelijkertijd zien we in de negentiende eeuw een voortdurende 
stroom aan vernieuwingen van zowel de huizen als de tuin- en 
parkaanleg. Voor de huizen lijkt er vooral een comfortslag te worden 
gemaakt. Het aantal behangen kamers en schouwen neemt begin 
negentiende eeuw fors toe, zo blijkt uit advertenties zoals die voor 
Weltevreden in 1821, Vredeslust in 1823 of Raadwijk in 1826.465 
Hetzelfde geldt voor een vernieuwde tuinaanleg in landschapsstijl, 
gestucte plafonds en grotere paardenstallingen. Woorden als 
‘logeabel’, ‘modern’ en ‘geschikt voor zowel winter als zomerverblijf’ 
in verkoopadvertenties geven aan dat de buitenplaats steeds meer 
gebruikt wordt als permanent woonverblijf en dat de eisen qua 
comfort toenemen. Het soms wat spartaanse zomerverblijf wordt 
hierdoor in snel tempo een comfortabel privaat gezinshuis. 

Koesteren van het verleden: continuïteit en hergebruik
Voor de nieuwe buitenplaats bezitters zal status wel degelijk ook 
een rol spelen bij de aanschaf van hun buiten. De meeste concrete 
aanwijzing hiervoor is het accentueren van continuïteit met hun 
wegtrekkende voorgangers. De naar andere families verwijzende 
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naam van de buitenplaats, maar ook de poorten en gevelstenen 
met wapenschilden van verdwenen eigenaren, blijven ondanks alle 
moderniseringen staan. Ze worden zelfs na de sloop bij herbouw weer 
teruggebracht om daarmee een gevoel van continuïteit te suggereren. 
Zo wordt Postrust in 1803 omgedoopt in Nieuw Brittenrust, nadat de 
gronden van het gesloopte, maar nog steeds grandeur suggererende, 
‘Oud’ Brittenrust, aan het buiten worden toegevoegd. 

Opvallend is dat het koesteren van het verleden zich niet beperkt tot 
de buitenplaatsen die nog in gebruik zijn. Het wordt ook doorgezet 
na de sloop of functieverandering van de buitenplaats. Zo zien 
we oude gevelstenen, poorten, wapenschilden en hekwerken 
weer terugkomen bij nieuw gebouwde boerderijen op locaties 
van gesloopte buitenplaatsen zoals Hogerwal, Knodsenburg of 
Wulvenhorst. Andere bouwkundige elementen van verdwenen 
buitenplaatsen worden als spolia ingebouwd bij compleet nieuwe 
gebouwen op een andere plek. Zo staan de zeventiende eeuwse 
zandstenen leeuwen die de toegangspoort naar buitenplaats Byelust 
sierden, tegenwoordig bij de entree van een boerderij uit 1840 te 
Zoeterwoude Rijndijk. 

Fig.127: Continuïteit en hergebruik. Bij de verkoop van Huize Harmelen in 1914, na het overlij-
den van de laatste ambachtsheer van Harmelen, Adriaan de Joncheere (1829-1913),  wordt het 
neogotische tuinhuis uit het landschapspark verkocht aan de familie Rodenburg van de vlakbij 
gelegen boerderij ´t Spijck, waar het een nieuwe plek krijgt. Na jaren van verval werd het tuin-
huis ´herontdekt´ en na aankoop en restauratie in 2005 weer teruggeplaats in het park rond het 
kasteel. 
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Landgoedvorming
Al in de achttiende eeuw worden buitenplaatsen soms vergroot door 
de samenvoeging van twee naast elkaar gelegen buitenplaatsen op 
het moment dat die kans zich voordoet. Dit proces loopt door de 
negentiende eeuw in maar het laatste voorbeeld dat bekend is stamt 
uit 1828.466 

Alleen bij Huize Harmelen is er in de negentiende eeuw sprake van 
grootschalige actieve grondpolitiek vanuit het kasteel, waarmee het 
oorspronkelijke bezit fors wordt uitgebreid met agrarische grond, 
bossen en plassen die door overmatige uitkleiing onbruikbaar zijn 
geworden.467 De gronden worden omgevormd tot een uitgebreid 
park- en jachtbos, waarmee het kasteel uit weet te groeien tot het 
enige echte landgoedcomplex langs de Oude Rijn. In hoeverre hier 
alleen statusmotieven een rol spelen is lastig in te schatten. De 
familie van Beusechem heeft begin negentiende eeuw binnen het 
Sticht zeker aanzien en wordt door de Staten zelfs voorgedragen als 
notabel genoeg voor de inhuldiging van koning Willem I in 1814.468 Een 
uitnodiging vanuit het kabinet van de Koning blijft echter uit en tot 
een verheffing in de adelstand van de familie zal het ook nooit komen. 
Toch voert de familie gedurende de gehele negentiende eeuw een 
duidelijke adellijke levensstijl, inclusief grootschalige verbouwingen 
van het kasteel naar neo-gotisch voorbeeld, herinrichting en 
verfraaiingen van het omliggende park in landschapsstijl en vergaande 
uitbreiding van het bezit met landerijen en jachtbossen. In hoeverre 
hiermee een status moet worden onderstreept of juist gesuggereerd, 
is interessant materiaal voor nader onderzoek. 

Een tweede voorbeeld van een actieve grondpolitiek zien we vlakbij 
Utrecht. Rond 1850 vestigt Pieter Hendrik Cornelis van den Broeke 
(1831-1881) zich op het buiten Welgelegen. Van den Broeke is 
exploitant van de steenbakkerij De Middelwaard in Vianen, Rhijnhoven 
in Hoograven en van Jacotra in Westraven. Daarnaast is hij vennoot in 
een vlakbij zijn nieuwe buitenplaats gelegen suikerfabriek. De familie 
vernieuwt het huis, laat de tuinen herscheppen in landschapsstijl en 
gaat vervolgens over tot grondaankoop in de wijde omgeving.469 Zo 
koopt Van den Broeke in 1869 op één veiling zowel de buitenplaats 
Oog in Al als het buiten Rhijnlust, waardoor zijn bezit uiteindelijk de 
omvang van het volledige huidige Utrechtse Kanaleneiland bereikt.470 
In tegenstelling tot de familie van Beusechem in Harmelen streeft 
Van den Broeke echter geen aansluitend groot landgoed na maar 
blijven de drie buitens als aparte eenheden functioneren, die na zijn 
dood vererven aan zijn beide zoons. 
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Fig. 128-131: Landgoedvorming langs de Oude Rijn blijft beperkt tot de enorme expansie qua 
grondbezit rond Huize Harmelen gedurende de negentiende eeuw onder de elkaar opvolgende 
eigenaren Adriaan van Beusechem (1776-1848, links) en zijn dochter Helena Cornelia Luberta van 
Beusechem (1807-1886, midden) en schoonzoon Jacobus de Joncheere (1801-1858, rechts). 
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Beide voorbeelden zijn echter zo exceptioneel binnen dit gebied 
dat ze niet representatief zijn voor de grote lijn in de ontwikkeling 
van de rest van het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn. Op 
het moment dat de Van Beusechems en de Van den Broekes zich 
tot onbetwiste grootgrondbezitters ontpoppen, vallen rondom 
hen heen de buitens immers steeds meer weg. Misschien dat het 
lot van buitenplaats Tjepmastate, vlak bij Van den Broekes buiten 
Welgelegen, als afsluiting van dit hoofdstuk een representatiever 
beeld geeft van de zwanenzang van het buitenplaatslandschap en 
de buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. 

Het bijzondere buiten in carré-vorm op een eiland uit het begin 
van de zeventiende eeuw, kende in 1850 al een lange en roerige 
geschiedenis van leegstand en verhuur. Ondanks modernisaties van 
huis en tuin daalt de verkoopbaarheid van het ooit imposante buiten 
steeds verder. In 1843 komt het complex in handen van een kastelein, 
ene A. van Eyck, die het plan opvat om op Tjepma harmonieconcerten 
te verzorgen, waarbij de mensen vanuit de stad per koets en per 
trekschuit naar het buiten worden gebracht.471 De concerten blijken 
na enkele seizoenen geen onverdeeld succes want twee jaar later is 
het buiten (ook?) in gebruik als ‘koffijhuis voor het fatsoenlijk publiek’ 
en in 1850 wordt het door Van Eyck alweer verkocht. Dit maal aan 
Cornelis Jacob van Brakel (1833-1900) wiens ouders even verderop 
op de buitenplaats Rotsoord langs de Vaartse Rijn wonen.472 ‘Hij 
leefde daar als verstokt vrijgezel met zijn zuster en overleed aldaar 
in 1900’ stelt de eerste biograaf van Tjepma, Van Klaveren.473 Na zijn 
dood wordt het land verkocht aan Anthonius van Beusichem en via 
een tussenpersoon komt het huis nog datzelfde jaar in handen van 
veehouder Jochem Floor met daarbij de voorwaarde dat het buiten 
direct gesloopt dient te worden. Alleen het poortgebouw waar 
Floor nog jaren in blijft wonen blijft staan. Tot ook dat in 1963 wordt 
afgebroken bij de aanleg van het industrieterrein Strijkviertel. Zelfs 
geen straatnaam verwijst nog naar het monumentale buiten met de  
voor dit gebied zo exotische Friese naam.474 

Fig 132-133: Het poortgebouw van Tjepmastate rond 1900 (aquarel), net voor- of na dat de rest 
van het buiten wordt afgebroken. Onder: het terrein in 1960, vlak voor de tweede ronde van 
afbraak. Buiten het poortgebouw en het toen nog zichtbare rechthoekige eiland, is er al niets 
over van het statige buiten. Het transportbedrijf van de firma van Dijk dat net is gebouwd is een 
voorbode voor wat komen gaat. Met de afbraak van het poortgebouw en demping van de grach-
ten in 1963 zijn, zoals bij de meeste voormalige buitenplaatsen langs de Oude Rijn, alle zichtbare 
sporen volledig uitgewist. 
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10. Conclusies

10.1 Wie wat waar wanneer en waarom?
Het doel van deze studie is om de grotendeels vergeten 
buitenplaatscultuur en het volledig verdwenen buitenplaatslandschap 
langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht te reconstrueren en te 
bevragen op het ‘waarom’. In hoofdstuk 3 is die ambitie samengevat 
in één centrale onderzoeksvraag; 

Welke gebiedseigen motieven (van eigenaren) en 
(landschappelijke, politieke, economische, sociale) condities 
zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van de 
buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude 
Rijn tussen Utrecht en Leiden in de periode tussen de opkomst 
ervan rond 1600 en het verdwijnen rond 1900?

In drie stappen is deze vraag beantwoord. Eerst is het ‘wat en 
wanneer’ gereconstrueerd in hoofdstuk 5. Welke buitenplaatsen 
zijn er geweest? Waar lagen ze? Wat was hun oorsprong, wanneer 
transformeerden ze naar buitenplaats en wat gebeurde er met de 
buitenplaatsen nadat ze hun hun woonfunctie verloren? Vervolgens 
is in hoofdstuk 6 in detail gekeken naar het ‘wie’; de eigenaren. Wie 
waren die achthonderd buitenplaatseigenaren? Waar kwamen ze 
vandaan? Wat was hun sociale status? En hoe was hun binding met 
het gebied?

Vanuit die reconstructie is in twee hoofdstukken toegewerkt naar 
een verklarend model waarmee een aanzet gegeven wordt voor het 
beantwoorden de ‘waarom’-vraag. Waarom hier? Waarom in deze 
intensiteit? Waarom deze eigenaren? En waarom op deze manier? 

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies 
samengevat en een doorkijk gegeven naar mogelijk vervolgonderzoek. 
De conclusies concentreren zich op die aspecten die nieuwe inzichten 
of aanscherpingen en nuanceringen hebben opgeleverd ten opzichte 
van de bestaande literatuur. 
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10.2 Buitenplaatscultuur

Buitenplaatscultuur is één van de twee kernbegrippen binnen deze 
studie. Het wordt gebruikt als attenderend begrip om zo de nadruk te 
leggen op het uitgangspunt dat de ontwikkeling en verschijningsvorm 
van het buitenplaatslandschap (het andere kernbegrip) alleen 
begrepen kan worden als het gezien wordt als (fysieke) uiting van 
een onderliggende, aan de elite verbonden, wooncultuur. Kern 
van die wooncultuur gedurende de totale onderzoeksperiode is 
dat de buitenplaats door zijn eigenaar bewust wordt ingezet als 
instrument om economische welstand, politieke macht en sociale 
status te verkrijgen, uit te bouwen, of te handhaven. Dat geldt voor 
de zeventiende en achttiende eeuwse patriciërs elite die vanuit de 
stad naar het land trekt en de buitenplaatsen sticht. Maar het geldt 
net zo goed voor de al op het platteland gewortelde negentiende 
eeuwse dorpsnotabelen die zich innestelen in een al bestaand 
buitenplaatslandschap. Binnen dat hoofdmotief zijn er allerlei nuances 
die samenhangen met verschillen tussen gebieden (bijvoorbeeld 
Zuid-Holland versus Utrecht), verschillen in tijd (bijvoorbeeld 
zeventiende/achttiende eeuw versus negentiende eeuw) of tussen 
verschillende sociale groepen (bijvoorbeeld Amsterdammers versus 
Utrechtenaren). 

Een karakterschets 
De reconstructie van de eigenaarsgroepen laat allereerst zien dat 
de buitenplaatscultuur van de Oude Rijn geen één-op-één kopie 
is van de buitenplaatscultuur die gedurende de zeventiende en 
achttiende eeuw langs andere rivieren en trekvaarten in West-
Nederland ontstond. Ze maakt wel deel uit van die overkoepelende 
buitenplaatscultuur, maar de manier waarop het zich hier wist 
te ontwikkelen kent een aantal gebiedseigen accenten. Door die 
eigenheid krijgt allereerst de buitenplaatscultuur van het Oude 
Rijn gebied een scherper eigen profiel. Daarnaast wordt echter 
ook het vermoeden gesterkt dat er veel meer regionale verschillen 
aanwezig zijn binnen vooral de zeventiende en achttiende eeuwse 
buitenplaatscultuur dan tot nu toe in de literatuur is beschreven. 

Als we de buitenplaatscultuur van het Oude Rijngebied willen 
vergelijken met andere gebieden, dan lijkt de omschrijving ‘boers 
en provinciaals’ zoals Van Luttervelt ooit gebruikte voor het Gein, 
nog de meest passende omschrijving voor de buitenplaatscultuur 
in het gebied tussen Alphen en Harmelen/De Meern.475 De vele 
buitenplaatsen waar het buitenverblijf fysiek was geïntegreerd in een 
boerderij en de volwaardigheid van dit type tot in de negentiende 
eeuw, laat zien dat veel buitens hier misschien wel altijd meer 
boerderij dan buitenplaats zijn gebleven. Eerder geld moesten 
opbrengen, dan geld mochten kosten. Rigide indelingen tussen ‘echte 
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buitenplaatsen’ en ‘voorstadia’ kunnen dan ook beter vermeden 
worden, omdat ze eerder belemmerend dan verhelderend zijn voor 
een goed begrip van de buitenplaatscultuur. 

Dichter bij de steden Leiden en Utrecht en zeker rond Alphen, was er 
sprake van een kosmopolitischer wooncultuur en lijkt een voorzichtig 
vergelijk met de buitenplaatscultuur langs de Amstel, Vecht en Vliet 
wel degelijk op zijn plek. De sterallures van een Brittenrust zoals dat 
in hoofdstuk 1 beschreven is stond niet op zichzelf, maar kende zeker 
een tiental vergelijkbare situaties. Binnen het totaalbeeld blijven 
het echter uitzonderingen en zijn ze niet representatief voor de 
buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn.

Opvolgende groepen
De sleutel voor het begrip van de grote ontwikkeling binnen de 
buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn tussen 1600 en 1900 ligt in 
de opvolging van regionale stedelijke elite (patriciaat) door lokale 
plattelandselite (notabelen). Deze verschuiving vindt vrijwel geheel 
plaats tussen 1800 en 1850 door de opkomst van drie nieuwe 
eigenaarsgroepen als gevolg van de vroegtijdige verdeftiging van 
lokale bestuurselite, de influx van kapitaalkrachtige fabrikanten van 
buiten en de sociale stijging van de al aanwezige pannenfabrikanten 
rond Alphen en Woerden. 

Zowel bij de opbouw van het buitenplaatslandschap door het 
stedelijk regionale patriciaat, als bij de innesteling van de lokale 
plattelandsnotabelen gaat het om de influx van ‘nieuw geld’. 
Nieuwe groepen burgers die voldoende economische welstand 
hebben verworven om toe te treden tot de lokale, provinciale en 
soms landelijke politiek macht. Het aankopen of stichten van een 
buitenplaats maakt bij hen een logisch onderdeel uit van een proces 
van ‘continue aristocratisering’ (Schmidt) en moet niet te eenzijdig 
gezien worden als een vorm van conspicuous consumption. 

Veranderende motieven
Met die verschuiving qua eigenaren treden er ook verschuivingen 
op in de belangrijkste vestigingsmotieven. Economische motieven 
lijken langs de Oude Rijn vooral in het Zuid-Hollandse deel gedurende 
de zeventiende en achttiende eeuw een zwaarder stempel op de 
ontwikkeling gedrukt te hebben dan sociaal georiënteerde motieven 
gericht op status of sociaal beheer. De dominantie en continuïteit van 
de vaste combinatie (grote) pachtboerderij en (kleine) buitenplaats 
gedurende de zeventiende en achttiende eeuw is daar de 
belangrijkste indicator voor. Het sluit daarnaast ook aan op eerdere 
analyses van de vermogensopbouw en vermogensstrategie van de 
achttiende eeuwse regenten van Leiden en Gouda (samen 20% van 
de eigenarengroep in de zeventiende en achttiende eeuw) zoals door 



214

Prak en De Jong zijn onderzocht. Ook uit de hoge verkoopsnelheid 
van buitenplaatsen, meestal al na een of twee generaties, spreekt 
een zakelijke verhouding tussen eigenaar en buitenplaats waarbij het 
‘nut’ waarschijnlijk minstens zo belangrijk was als het ‘plezier’. 

In de negentiende eeuw, met een nieuwe groep eigenaren, wordt 
die economische functie steeds vaker losgelaten en wordt de 
buitenplaats primair een instrument voor het sociaal beheer van 
de opkomende lokale notabelenelite. Vanaf dat moment worden 
verervingslijnen langer, worden de buitenplaatsen vaker permanent 
bewoont en worden de boerderij en landerijen afgescheiden van de 
buitenplaats.

Het vertrek van de regionale stedelijke elite en de innesteling van 
lokale notabelenelite lijkt voort te komen uit twee communicerende 
processen. Het stedelijk patriciaat lijkt niet zozeer weg te trekken 
omdat het de buitenplaatsen niet meer kan betalen, maar omdat 
het gebied aan aantrekkingskracht inboet en andere gebieden 
aantrekkelijker alternatieven bieden. De lokale elite van zowel 
advocaten, burgemeesters, fabrikanten en rijke boeren weet 
in dezelfde tijd juist meer economische en politieke macht en 
sociaal aanzien te bereiken. Hierdoor staat op het moment dat de 
buitenplaatsen letterlijk leeg komen te staan een nieuwe groep klaar 
staat om zich in te nestelen. Het gevolg daarvan is dat de sloop en het 
verval in dit gebied geleidelijk verliep, terwijl er in andere buitenplaats 
landschappen zoals de Vecht juist sprake is van een scherpe terugval 
direct na 1800. Beide processen zijn keerzijdes van één medaille en 
mogen gezien worden als uitingen van de door Brusse & Mijnhardt 
recentelijk geponeerde these dat de-urbanisatie de drijvende kracht  
was achter de economische en sociale ontwikkeling van Nederland 
tussen 1750 en 1850. 

Statusmotieven en uitingen van (continue) aristocratisering 
zijn gedurende de totale onderzoeksperiode zichtbaar, maar 
fragmentarisch van aard. De combinatie buitenplaats en heerlijkheid 
komt maar bij 5% van de eigenaren voor en dan gaat het vaak 
nog om heerlijkheden die minimaal van omvang (of importantie) 
zijn en meestal ook niet in het gebied zelf liggen. Van een actieve 
grondpolitiek gericht op landgoedontwikkeling is bijna nergens sprake. 
Statusmotieven zijn op microniveau wel duidelijk zichtbaar in de 
omgang van opvolgende eigenaren met de naam van de buitenplaats 
en de visuele expressie van de status van (vertrokken) bewoners in 
de vorm van wapenschilden op poorten of in gevelstenen. Uit het 
feit dat deze vaak gehandhaafd blijven blijkt dat ze, ondanks hun 
verwijzing naar andere personen, toch een algemene signaalfunctie 
van status en deftigheid gaven aan de buitenplaats die door nieuwe 
eigenaren op prijs werd gesteld. 
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Binding aan buitenplaats en gebied
De binding van eigenaren met het gebied is gedurende de zeventiende 
en achttiende eeuw beperkt. Buitenplaatsen worden meestal na één 
of soms twee generaties doorverkocht. Hieruit spreekt een zakelijke 
benadering waarbij het buiten eerder als tijdelijk consumptiegoed dan 
als duurzaam familiekapitaal moet worden gezien. Ook de hechting 
van families aan het gebied zelf is losjes. Er zijn aanwijzingen dat er 
sprake is van een soort migratiepatroon van gebied naar gebied dat 
samenhangt met toenemende sociale stijging van families. De Oude 
Rijn zit dan eerder in het ‘instap-niveau’ van regionale handels- en 
bestuurselite, van waaruit eigenaren vervolgens ‘promoveren’ naar 
andere gebieden waar ook de nationale elite zich vestigde, zoals de 
binnenduinrand en mogelijk de Vecht. 

Territoriumvorming en groepscultuur
Tijdens de eerste fase (1600-1780) is er duidelijk sprake van 
territoriumvorming. De Utrechtse stadselite concentreert haar 
bezit volledig binnen de grenzen van het Sticht. De Leidenaren 
komen niet veel verder dan Alphen. Dordrechtenaren komen maar 
kort in het gebied voor (ca 1780-1840) en concentreren zich dan 
volledig rond Alphen. De Amsterdammers waaieren uit over het 
volledige gebied, maar hebben daarbinnen wel een voorkeur voor 
de meer exclusievere (grote, adellijke, rijk uitgevoerde, best gelegen) 
buitenplaatsen. Dit suggereert dat verschillende steden ook een eigen 
buitenplaatscultuur kenden en verschillend gedrag vertoonden qua 
gebiedskeuze, esthetische voorkeuren en middelen die ze inzetten 
voor hun onderlinge distinctie.

De adel heeft langs de Oude Rijn weinig aantoonbare invloed gehad 
op de buitenplaatscultuur. Het aantal adellijke buitenplaatsbezitters 
lag nooit hoger dan 10%, het gaat steeds om andere families die 
voor korte duur (één à twee generaties) zich hier vestigen en er 
zijn geen aanwijzingen dat hun aanwezigheid van doorslaggevende 
invloed was op de aantrekkelijkheid van het gebied voor andere 
groepen. Enige uitzondering is dat de buitenplaatsen met een 
adellijke voorgeschiedenis (kastelen en versterkte huizen) al vroeg 
werden overgenomen door het patriciaat (voor 1650) en dat hier 
de eerste buitenplaatsen ontstonden. Het sterkt het idee dat het 
stedelijk patriciaat van West-Nederland binnen twee generaties 
na het uitroepen van de Republiek voldoende zelfbewustzijn had 
ontwikkeld om de adel niet langer als referentie te nemen voor hun 
eigen buitenplaatscultuur.
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10.3 Buitenplaatslandschap

Eén of twee buitenplaats landschappen?
Dit onderzoek is begonnen met een reconstructie van de ligging van 
alle buitenplaatsen en het beantwoorden van de vraag of en wanneer 
er sprake was van een buitenplaatslandschap. Met 126 geografisch te 
identificeren buitenplaatsen en het sterke vermoeden dat het er nog 
meer geweest moeten zijn, kan wel gesteld worden dat het er te veel 
waren om nog te spreken van een toevalligheid. 

Als we een buitenplaatslandschap in de geest van Van der Wijck 
vervolgens definiëren als een gebied waarvan de identiteit (op 
enig moment) bepaald wordt door de buitenplaatsen die er liggen 
dan lijkt dat wel een passende definitie voor het gebied tussen 
Leiden en Woerden, maar niet voor het deel tussen Woerden en 
Utrecht. Meerdere bronnen uit de zeventiende en achttiende eeuw 
benoemen expliciet dat het landschapsbeeld en de aantrekkelijkheid 
tussen Leiden en Woerden bepaald werd door de buitenplaatsen. 
Voor het gebied tussen Woerden en Utrecht ontbreken dat 
soort omschrijvingen of wordt het zelfs ontkracht. Het feitelijke 
spreidingspatroon van de buitenplaatsen onderschrijft dat beeld. Niet 
alleen blijkt 84% van de gereconstrueerde buitenplaatsen westelijk 
van Woerden te hebben gelegen. Tussen Woerden en Utrecht lagen 
de buitenplaatsen veel verder uit elkaar en is er ook minder vaak 
sprake van een directe oriëntatie op de Rijn.

Het verschil tussen een lintvormig buitenplaatslandschap in Holland 
en een uitwaaierend patroon van kastelen en buitenplaatsen 
westelijk van de stad Utrecht is primair toe te schrijven aan 
bodemkundige verschillen. De oeverwallen van de Oude Rijn vormen 
in beide gebieden het primaire ordenende element. Westelijk van 
Utrecht is sprake van een uitgebreid stelsel van oude verzande 
geulen waardoor er al aan het eind van de elfde eeuw sprake was 
van een kastelenlandschap, waarbij elk kasteel wel is te koppelen 
aan de ligging van één van de Oude Rijn geulen. Ter hoogte van 
Harmelen versmalt de oeverwal van de Oude Rijn zich tot een enkel 
lint. Het buitenplaatspatroon is hier volledig mee gesynchroniseerd, 
waardoor het hier een smaller lint van buitenplaatsen direct langs 
de rivier wordt. Hetzelfde principe verklaart ook waarom er langs 
kleinere veenstromen zoals de Aar, Mije, Zijl en de Gouwe met hun 
nog smallere oeverwallen alleen incidenteel fysieke ruimte was voor 
de realisatie van buitenplaatsen. 
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Naast verschillen in bodem waren verschillen in bereikbaarheid het 
meest bepalend voor het spreidingspatroon. De Oude Rijn maakte 
onderdeel uit van het nationale hoofdwaternetwerk binnen Holland 
en Utrecht waardoor het gebied vanuit de totale tegenwoordige 
Randstad uitstekend bereikbaar was. Alphen lag als een spin in dat 
waternetwerk doordat de Oude Rijn hier aansloot op de Gouwe 
en de Aar. De ontwikkeling van de rivier als trekvaart in 1664, in 
plaats van de plannen voor een apart kanaal, mag als cruciaal 
worden beschouwd. Het zorgde voor een optimale bereikbaarheid. 
Niet alleen over water, maar zeker ook over land. Het zorgde er 
daarnaast voor dat de Oude Rijn de levendigheid behield die door de 
zeventiende en achttiende eeuwse bewoners zo werd gewaardeerd. 
En het vormde een aanjager voor de lokale economie, waardoor het 
de kiem legde voor de economische welstand waaruit al vroeg een 
lokale notabelenelite kon ontstaan die zich op de buitenplaatsen 
vestigde toen de regionale elite begon weg te trekken. 

De buitenplaatsen zelf
De reconstructie heeft een maximum van 126 geografisch te 
lokaliseren buitenplaatsen opgeleverd. Het vermoeden is dat het 
ware aantal hoger heeft gelegen omdat er waarschijnlijk meer 
boerderijen tussen Alphen en Woerden in gebruik waren als 
buitenplaats dan we nu weten. Het kohier van 1732 duidt daar ook 
op en bevat alleen al 26 locaties die als ‘buitenplaats’, ‘herenhuys’ of 
‘bouwhuis met heerenvoorhuis’ worden aangeduid, maar waarvan 
nog onbekend is om welke locaties het gaat. Daarnaast komen ook 
in verkoopadvertenties, koopaktes en consenten voor afkleiing 
verwijzingen naar buitenplaatsen voor waarvan we wel de naam 
kennen maar die niet exact geografisch te lokaliseren zijn.

De eerste buitenplaatsen ontstonden op locaties met een feodale 
achtergrond in de vorm van een kasteel of versterkt huis. Een proces 
dat al rond 1650 is afgerond. In het begin van de zeventiende eeuw 
waren ook de meeste boerderijen binnen Holland al in eigendom van 
het stedelijk patriciaat uit steden als Leiden, Gouda en Amsterdam. 
Het exacte transformatiemoment van boerderij naar een combinatie 
boerderij en buitenplaats is hier bijna nergens bekend, maar rond 
1750 lijkt dit proces grotendeels voltooid. Het vermoeden is dat deze 
transformatie op veel plekken al in de vroege zeventiende eeuw heeft 
plaatsgevonden als gevolg van de landbouwkundige modernisatie en 
professionalisering van de zuivelproductie in het gebied.
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De combinatie pachtboerderij en buitenplaats vormt voor het 
buitenplaatslandschap tussen Leiden en Woerden het dominante 
type. Het heeft zich tot in de negentiende eeuw als een volwaardige 
vorm van buitenplaats weten te handhaven en zelfs toen werden 
er nog buitenhuizen gebouwd waar boerderij en herenhuis fysiek 
geïntegreerd werden. Hieruit blijkt dat deze geïntegreerde varianten 
ook na de zeventiende eeuw nog als een volwaardige vorm van 
buitenwonen werden gezien en dat de veronderstelling die bij Van 
Luttervelt en Van der Wijck expliciet, en bij vele navolgers impliciet, 
naar voren komt dat het ‘maar’ een tussenvorm was in ieder geval 
voor het Oude Rijngebied niet klopt. 

De complexe invloed van kleiwinning op buitenplaatsontwikkeling
De kleiwinning die bijna overal in het hele gebied plaatsvond 
vormt voor dit gebied een belangrijk structureel thema. Het 
heeft op verschillende manieren conditionerend gewerkt op de 
ontwikkeling van zowel buitenplaatslandschap als de onderliggende 
buitenplaatscultuur. Door te grote afgraving (roofbouw) ontstonden 
vooral in het Sticht kansen voor buitenplaatsvergrotingen die door 
al aanwezige eigenaren ook werden gegrepen. Daarnaast ontstond 
rond Alphen en Woerden door de kleiwinning een groep welgestelde 
fabrikanten die tegen het einde van de achttiende eeuw sociaal 
konden doorstijgen tot de lokale elite en daarmee als nieuwe groep 
zich kon innestelen in het buitenplaatslandschap vanaf het moment 
dat de regionale weg ging trekken. Zij vertraagden hiermee de 
snelheid waarmee het buitenplaatslandschap uiteenviel. Paradoxaal 
versnelde de kleiwinning tegelijkertijd ook het afbraakproces omdat 
het afbreken van een verouderd buiten en uitaarden van de grond in 
de negentiende eeuw een steeds aantrekkelijker financiële optie was 
om geld te maken van een steeds lastiger te verkopen of te verhuren 
buitenplaats. 

10.4 Eindconclusie
Hoewel het gebied gedurende de totale looptijd duidelijk 
synchroniseert met de ontwikkelingsgang van andere 
buitenplaatslandschappen heeft de Oude Rijnstreek ook een eigen 
profiel. Die eigenheid ligt besloten in drie factoren. Allereerst de 
grote invloed van de bodemopbouw en de kleiwinning op zowel 
de verschijningsvorm van het buitenplaatslandschap, als op het 
verloop van de buitenplaatscultuur. Daarnaast het opvallend 
grote herkomstgebied qua eigenaren als gevolg van de ideale 
bereikbaarheid van het gebied over zowel water als land. Tot slot 
vormt de volwaardigheid van de boerderij met herenvoorhuis zoals 
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die in dit gebied tot in de negentiende eeuw bleef bestaan een 
opvallend element dat mogelijk in andere gebieden ook een andere 
ontwikkelingsgang en status heeft gekend. 

De conclusies die uit de reconstructie naar voren zijn gekomen 
onderschrijven daarmee het idee dat er binnen de Republiek 
en het jonge Koninkrijk grotere regionale verschillen waren in 
zowel de verschijningsvorm van buitenplaatslandschappen, als de 
onderliggende buitenplaatscultuur als vaak wordt aangenomen. De 
hegemonie van de Vechtstreek als canoniek referentiemodel voor de 
ontwikkelingsgang van andere gebieden, is dan ook te eenvoudig en 
aan nuancering toe. Meer interdisciplinair, structuralistisch opgezet 
onderzoek waarbij gebieden op thema’s worden vergeleken, biedt 
daar kansen voor. Het theoretisch model dat voor dit onderzoek is 
opgesteld kan daarvoor een methodische aanzet zijn. 

10.5 Aanknopingspunten voor vervolgonderzoek
Deze eerste reconstructie van het buitenplaatslandschap en de 
buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn kan gezien de omvang van 
het gebied, de gehanteerde tijdshorizon en de complexiteit van het 
onderwerp, in het kader van dit afstudeerproject nooit meer zijn 
dan een eerste verkenning. Tegelijkertijd biedt deze verkenning juist 
daardoor op verschillende punten interessante aanknopingspunten 
voor vervolgonderzoek.

Verdiepend onderzoek naar het Oude Rijn gebied
In het kader van dit onderzoek zijn een aantal bronnen nog niet 
structureel onderzocht zoals (primair) bronnenmateriaal uit 
huisarchieven en het archief van het Hoogheemraadschap. Voor 
een nog scherper profiel van het gebied is het wenselijk dat deze 
alsnog worden ontsloten en de data wordt toegevoegd aan het al 
opgebouwde databestand. Vooral voor het gebied tussen Leiden 
en Woerden is dit zinvol om daarmee te komen tot een volledige 
reconstructie, inclusief de tientallen boerderij-buitenplaatsen die bij 
gebrek aan gegevens nu nog niet geografisch zijn te lokaliseren. 

De boerderij-buitenplaats als volwaardig buitenplaatsmodel?
De volwaardigheid en continuïteit van de gecombineerde boerderij-
buitenplaats komt in dit onderzoek duidelijk naar voren en verdient 
meer aandacht om zo de beeldvorming over dit vermeende 
‘tussenstadium’ voldoende recht aan te doen. Het Oude Rijngebied 
kan hier een uitstekende casus voor zijn. Daarnaast kan vergelijkend 
onderzoek tussen gebieden naar dit type buitenplaatsen helpen 
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om te bepalen of deze vorm inderdaad in sommige gebieden alleen 
een tussenvorm was, terwijl hij in andere gebieden lange tijd als 
volwaardige vorm van buitenwonen werd beschouwd. 

Regionale verschillen binnen de West-Nederlandse 
buitenplaatscultuur?
De uitkomsten van dit onderzoek suggereren dat er verschillen 
zitten in het gedrag en de motieven tussen eigenaarsgroepen vanuit 
verschillende steden. Het onderzoeken van het gedrag van specifieke 
coterieën met betrekking tot hun buitenplaatsen door de tijd heen 
is waardevol om te komen tot meer reliëf in begrippen als ‘de 
patriciër’ en ‘de notabele’. Bijvoorbeeld door het buitenplaatsbezit 
van de Utrechtse of Leidse elite als uitgangspunt te nemen en dat te 
reconstrueren door de tijd heen. Zo kan er meer zicht ontstaan op de 
geconstateerde territoir-vorming en op hun motieven en voorkeuren 
om zich in bepaalde streken wel en in bepaalde gebieden niet te 
vestigen. Ook kan dan inzicht ontstaan welke migratiepatronen 
er  tussen gebieden waren en of bepaalde gebieden als ‘beter’ of 
‘minder’ werden ervaren. Alleen voor Amsterdam zijn hier aanzetten 
voor gedaan, maar voor de elite vanuit bijvoorbeeld de stad Utrecht 
is dit nog grotendeels onbekend terrein.

Ook vergelijkend onderzoek met andere (watergebonden) 
buitenplaatslandschappen, op een vergelijkbaar schaalniveau en 
met een zelfde methodiek, kan helpen om het eigen profiel van 
het Oude Rijngebied beter te kunnen contextualiseren ten opzichte 
van andere gebieden en meer inzicht te krijgen in de verschillen en 
overeenkomsten tussen buitenplaatslandschappen onderling. Alleen 
hierdoor kan de hegemonie qua beeldvorming vanuit iconische 
gebieden zoals de Vechtstreek worden doorbroken en kan ook 
bepaald worden of gefingeerde buitenplaatslandschappen, zoals 
de recentelijk gepresenteerde ‘Noordelijke lustwarande’ tussen 
Friesland en Noord Duitsland, ook historisch bestaansrecht hebben 
gehad. 

Bij het vergelijkend onderzoek is het vooral interessant om 
meer aandacht te geven aan de invloed van lokale en regionale 
conditionerende factoren zoals (verschillen in) regelgeving, de 
invloed van (het wijken van) overstromingsgevaar, het veranderende 
landschapsbeeld als gevolg van vroege industrialisatie et cetera. 
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Hoe uniek is de Nederlandse buitenplaatscultuur?
Het historiografische kader van dit onderzoek laat zien dat er in 
Nederland zowel een lange als brede onderzoekstraditie is naar 
buitenplaatsen. Bij het opstellen ervan bleek dat de lange termijn 
ontwikkelingen en onderliggende theoretische modellen in die 
traditie slecht zijn gedocumenteerd en dat contextualisering van de 
Nederlandse buitenplaatscultuur in Europees verband vrijwel geheel 
ontbreekt. Een historiografisch standaardwerk dat dit wel weet te 
bereiken kan een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
zowel het academisch, als het toegepast onderzoek. Tegelijkertijd 
kan daarmee de veronderstelde sonderweg van de Republiek, 
inclusief haar bloeiende zeventiende en achttiende eeuwse 
buitenplaatscultuur, worden bevestigd dan wel ontkracht.  

(Endnotes)



Samenvatting
In de zeventiende en achttiende eeuw ontstaat er langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht een 
buitenplaatslandschap met meer dan 125 buitenplaatsen. Aan het einde van de negentiende eeuw 
zijn de meeste alweer gesloopt, omgevormd tot boerderijen, of hebben ze een andere functie 
gekregen. In dit onderzoek is de samenstelling en de ontwikkelingsgang van dat buitenplaatsland-
schap gereconstrueerd voor de periode tussen opkomst (1600) en het verdwijnen ervan (1900). 
Daarbij is ook onderzocht welke motieven en conditionerende factoren bepalend waren voor de 
ontwikkelingsgang. Uitgangspunt voor het onderzoek is de stellingname dat de ontwikkeling van 
een buitenplaatslandschap alleen verklaard kan worden als ze wordt gezien als onderdeel van een 
overkoepelende buitenplaatscultuur; een wooncultuur die gekoppeld is aan de elite en waarbij 
de buitenplaats niet alleen een aantrekkelijke comfortabel verblijf biedt aan de eigenaar, maar 
ook een instrument is in het verwerven, consolideren of uitbouwen van sociaal aanzien, politieke 
macht en economische mogelijkheden. 

Buitenplaatscultuur

De grote ontwikkeling binnen de buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn wordt bepaald door de 
opvolging van twee verschillende eigenaarsgroepen. Deze overgang van een regionaal gewortelde 
stedelijke elite (patriciaat) naar een lokale plattelandselite (notabelen) vindt vrijwel geheel plaats 
tussen 1800 en 1850. Die transitie komt voort uit twee communicerende processen. Het stedelijk 
patriciaat trekt niet zozeer weg omdat het de buitenplaatsen niet meer kan betalen, maar om-
dat het gebied aan aantrekkingskracht inboet en andere gebieden aantrekkelijker alternatieven 
bieden. De lokale elite van zowel advocaten, burgemeesters, fabrikanten en rijke boeren weet in 
dezelfde tijd juist meer economische welstand, politieke macht en sociaal aanzien te bereiken. 
Hierdoor staat op het moment dat de buitenplaatsen letterlijk leeg komen te staan een nieuwe 
groep klaar staat om zich in te nestelen. Het gevolg daarvan is dat de sloop van buitenplaatsen in 
dit gebied geleidelijk verliep, in tegenstelling tot andere gebieden zoals de Vecht, waar er in die-
zelfde periode juist sprake is van een scherpe terugval in het aantal buitenplaatsen.

Voor het stedelijk patriciaat uit de zeventiende en achttiende eeuw lijken economische motieven 
de boventoon te voeren. De veel voorkomende combinatie tussen een grote pachtboerderij met 
een klein geïntegreerd buitenplaatsdeel is daar de belangrijkste indicator voor. Ook uit de hoge 
verkoopsnelheid van buitenplaatsen, meestal al na één of twee generaties, spreekt een zakelijke 
verhouding tussen eigenaar en buitenplaats, waarbij het ‘nut’ waarschijnlijk minstens zo belang-
rijk was als het ‘plezier’. Die combinatie van een pachtboerderij met een (fysiek) geïntegreerde 
buitenplaats heeft zich tot in de negentiende eeuw in dit gebied als een volwaardige vorm van 
buitenplaats weten te handhaven en tot in de negentiende eeuw werden er nog nieuwe boerde-
rijen met een herenvoorhuis gebouwd. Hiermee wordt het idee dat in de literatuur vaak naar voren 
komt, dat deze vorm ‘maar’ een zeventiende eeuws tussenstadium was in de ontwikkeling naar een 
‘echte’ buitenplaats, in ieder geval voor dit gebied sterk genuanceerd. 

In de negentiende eeuw, met een nieuwe groep eigenaren, wordt die economische functie steeds 
vaker losgelaten en wordt de buitenplaats primair een instrument voor het sociaal beheer van 
de nieuwe lokale notabelenelite. Vanaf dat moment worden verervingslijnen langer, worden de 
buitenplaatsen vaker permanent bewoont en worden boerderijen en landerijen steeds vaker afge-
scheiden van de buitenplaats door ze apart van elkaar te verkopen.

Buitenplaatslandschap

De 126 buitenplaatsen die zijn gereconstrueerd en gelokaliseerd zijn niet gelijkmatig verdeeld over 
het gebied. Het overgrote merendeel van de buitenplaatsen ligt in Zuid-Holland met een sterke 
concentratie rond Alphen. Ook in tijd gezien ontstonden de buitenplaatsen niet overal even snel 
en valt op dat de ontwikkeling binnen de provincie Utrecht later op gang komt en een geleidelijker 
tempo kent qua opkomst en verval dan in Zuid-Holland. 
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Die verschillen in tijd en ruimte tussen de beide provincies kunnen verklaard worden vanuit een 
aantal factoren. De belangrijkste sleutel ligt in de ideale bereikbaarheid van het totale gebied door 
zijn centrale ligging midden in het waternetwerk van het zeventiende en achttiende eeuwse West-
Nederland en de centrale positie van Alphen daar weer binnen. Het Oude Rijn gebied was eind 
zeventiende eeuw binnen een halve dag reizen vanuit de totale (huidige) Randstad bereikbaar, wat 
het grote herkomstgebied van de eigenaren verklaart. Het spreidingspatroon van de buitenplaat-
sen langs de rivier synchroniseert dan ook vooral met reistijden. Dicht bij de steden en rond het 
knooppunt Alphen een intensiever patroon. In verder weg gelegen gebieden een lagere intensiteit. 
De ontwikkeling van de Oude Rijn als trekvaart in 1664 was voor de ontwikkelingsgang van het bui-
tenplaatslandschap cruciaal. Hierdoor werd de bereikbaarheid geperfectioneerd, niet alleen over 
water, maar zeker ook over land. Het zorgde er daarnaast voor dat de Oude Rijn de levendigheid 
behield die door de zeventiende en achttiende eeuwse bewoners zo werd gewaardeerd. En het 
vormde een aanjager voor de lokale economie, waardoor het de kiem legde voor de economische 
welstand waaruit al vroeg een lokale notabelenelite kon ontstaan die zich op de buitenplaatsen 
vestigde toen de regionale elite begon weg te trekken.Binnen die zonering blijken bodemkundige 
verschillen en het verkavelingspatroon de belangrijkste conditionerende factoren te zijn voor de 
(beperkte) omvang, oriëntatie en de indeling die de buitenplaatsen kregen. 

De kleiwinning die bijna overal in het hele gebied heeft plaatsgevonden vormt voor dit gebied 
eveneens een belangrijke factor die op verschillende manieren conditionerend heeft gewerkt op 
de ontwikkeling van zowel buitenplaatslandschap als de onderliggende buitenplaatscultuur. Door 
te grote afgraving (roofbouw) ontstonden vooral in de provincie Utrecht aantrekkelijke proposities 
om kleinere buitenplaatsen te vergroten tot landgoederen door de aankoop van de uitgekleide ter-
reinen. Daarnaast ontstond rond Alphen en Woerden door de kleiwinning een groep welgestelde 
fabrikanten die tegen het einde van de achttiende eeuw sociaal konden doorstijgen tot de lokale 
elite en zich daarmee als nieuwe groep konden innestelen in het buitenplaatslandschap vanaf het 
moment dat de regionale weg ging trekken. Zij vertraagden hiermee de snelheid waarmee het 
buitenplaatslandschap uiteenviel. Paradoxaal versnelde de industrialiserende kleiwinning tegelij-
kertijd ook het afbraakproces, omdat het afbreken van de buitens en uitaarden van de grond in 
de negentiende eeuw een steeds aantrekkelijker financiële optie was om geld te maken van een 
verouderde en steeds lastiger te verkopen of te verhuren buitenplaats. 

Tot slot zijn er ook aanwijzingen dat een aantal macro ontwikkelingen van invloed zijn geweest op 
de ontwikkelingsgang van het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn. De invloed van een ver-
minderende kans op overstromingen vanaf het einde van de zeventiende eeuw en de verkoop van 
voormalige kloostergoederen rond Utrecht zijn daar voorbeelden van, maar vragen nog om nader 
onderzoek om te bepalen welke rol ze precies gespeeld hebben.

Eigen profiel

Hoewel het gebied gedurende de totale looptijd duidelijk weet te synchroniseren met de ontwikke-
lingsgang van andere buitenplaatslandschappen, heeft de ontwikkelingsgang van het buitenplaats-
landschap langs de Oude Rijn ook een eigen profiel. Het beeld dat uit dit reconstructie onderzoek 
naar voren komt onderschrijft dan ook het idee dat er binnen de Republiek en het jonge Konink-
rijk grotere regionale verschillen waren in de ontwikkelingsgang van verschillende riviergebonden 
buitenplaatslandschappen dan tot nu toe werd aangenomen. De hegemonie van de Vechtstreek 
als canoniek referentiemodel voor de ontwikkelingsgang van al die andere gebieden is dan ook te 
eenvoudig en aan nuancering toe. Meer interdisciplinair en structuralistisch opgezet onderzoek 
waarbij gebieden op thema’s worden vergeleken, biedt daar kansen voor. Deze reconstructie van 
de grotendeels vergeten, maar volwaardige buitenplaatscultuur langs de Oude Rijn, biedt daar een 
bouwsteen voor aan.

223



224

Noten
Hoofdstuk 1

1     NA, toeg.nr. 3.03.01.01, Hof van Holland, 
inv.nr. 4427 (deel 04): Reekening van mr. F. Graafland, JJ. 
Verschuure en L. Thomeye curatoren van den boedel van 
Mr. Jaques Bergeon 1 april 1791.

2   Over Ja(c)ques Bergeon is verder nauwelijks 
informatie bekend. Zo is zijn geboorte- en sterfjaar 
onbekend en ontbreken er afbeeldingen van hem en 
zijn directe familie. Fragmentarisch zijn in verschillende 
archieven gegevens te vinden over eigendommen van 
hem en directe verwanten en is een beeld te vormen van 
de vele aanklachten en processen die vooraf gaan aan het 
faillissement in 1791. 

3  Alleen de dichtbij gelegen buitens Langerode 
en Rijnoord kwamen qua aankoopprijs gedurende de 
achttiende eeuw in de buurt. 

4  In de digitale collectiebeschrijving van de 
Rijks Kunsthistorische Dienst wordt omschreven dat van 
de vier originele schilderijen er twee in bezit zijn van 
de gemeente Alphen aan de Rijn, één onderdeel is van 
een particuliere collectie en dat van één schilderij de 
verblijfplaats onbekend is. Prenten zijn op verschillende 
plaatsen en in verschillende uitvoeringen qua inkleuring 
in collecties aanwezig zoals die van het Rijksmuseum. 
Bijzonder is dat er ook twee afbeeldingen bestaan van de 
stadstuin van Bergeon in Den Haag. Ze zijn afgebeeld in: E. 
de Jong & M. Dominicus van Soest, Aardse Paradijzen: de 
tuin in de Nederlandse kunst, Gent: 1996, 114-115. 

5   J. D. van Capellen tot den Pol, Aan het volk 
van Nederland, Weesp: 1981 (herdruk uit 1781), 104.

6  H. Griffioen van Waarder, Myne 
herinneringen van Gouda, Den Haag: 1821, 43. 

7   De door Regt verzamelde feiten en 
fabels werden in de lokale kranten nog tot in 1942 
meerdere keren opgevoerd. Zie: SRM digitaal 
krantenarchief, De Rijnbode, 27 februari 1942, www.
streekarchiefrijnlandsmidden.nl, 10 januari 2015.

8  Griffioen van Waarder (1821), 68-69, 
Griffioen van Waarder (1822), 30.

9  W.M.C. Regt, ‘Alphensche buitenplaatsen’, in: 
LJB 1920, jg. 17 (1920), 172.

10 SRM digitaal krantenarchief, De Rijnbode, 
1 september 1926. Een Alphensche spookgeschiedenis. 
De vervloeking van Brittenrust naar W.M.C. Regt., www.
streekarchiefrijnlandsmidden.nl, 10 januari 2015. 

11  H. de Leth, De Zegepraalende Vecht 
[…], Amsterdam: 1719. H. de Leth, Het zegepralend 
Kennemerland […], Amsterdam: 1730. 

12  H. Rijken, De Leidse Lustwarande: 
geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en 
buitenplaatsen rond Leiden 1600-1800, Leiden: 2005.

13  In het vervolg van de tekst wordt met het 
woord ‘architectuurhistorie’ zowel de bestudering van de 
bouwhistorische ontwikkeling als de geschiedenis van de 
architectuur, tuinaanleg en het interieur bedoeld. 

14  Th. Morren, Zorgvliet, Buitenzorg en 
Rustenburg, Amsterdam: 1910. J.C. van der Loos, 
De buitenplaats Oostermeer onder Nieuwer-Amstel 
nabij Ouderkerk: eene studie van geschiedenis en 
kunst, ’s Hertogenbosch: 1910. Th. Morren, Het Huis 
Honselaarsdijk, Leiden: 1909.

15  J.T.P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en 
buitenplaatsen […], Heemschut-serie 18, Amsterdam: 
1942. 

16  Andela stelt in haar monografie over 
Bijhouwer dat zijn onderzoek naar buitenplaatsen het 
gevolg was van het wegvallen van ontwerpopdrachten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor meer tijd 
voor studie en onderzoek ontstond. Zie: G.J. Andela, 
J.T.P Bijhouwer: grensverleggend landschapsarchitect, 
Rotterdam: 2011, 101-102.

17  R. van Luttervelt, Buitenplaatsen aan de 
Vecht, Lochem: 1948.

18  D. Sijmons, Landkaartmos: en andere 
beschouwingen over landschap, Rotterdam: 2002, 80-81. 
M. Zeilmaker, Buitenplaatsen in Utrecht, Utrecht: 2004, 
9-10.

19  Zie bijvoorbeeld Van Luttervelt (1948) 
over hekwerken: ‘De hekken op onze buitenplaatsen 
pasten echter goed in het landschap. Hun stijl was 
Hollands, al was het hier soms Holland op zijn smalst. 
[…] Daarenboven heeft ons land op het gebied van der 
ornamentale kunst nooit talenten van internationaal 
formaat voorgebracht’. Van Luttervelt (1948), 214.

20  Bijhouwer (1942), 15.
21  G.J. ter Kuile (sr.), Geschiedkundige 

aantekeningen op de havezathen van Twenthe, Almelo: 
1911.

22  H.W.M. van der Wijck, De Nederlandse 
buitenplaats: aspecten van ontwikkeling, bescherming en 
herstel, Alphen aan de Rijn: 1982, 597. 

23  Van Luttervelt (1948), 14. 
24  Van der Wijck (1982), 524-543. 
25  Belangrijk daarbij is dat Van der Wijck vooral 

ook wilde agenderen. Het ging hem om het beschermen 
en behoud van buitenplaatsen. Het onderstrepen van 
de invloed van buitenplaatsen op de omgeving is daarbij 
uiterst effectief om de belangstelling ervoor aan te 
wakkeren. 

26  J.D.H. Harten et al., De tuin van Utrecht: 
geschiedenis en waarden van het landschap in het 
landinrichtingsgebied Groenraven-Oost, Utrecht: 1992.

Hoofdstuk 2



225

27  E.A.C. Smeets, Landscape and society in 
Twente & Utrecht: A geography of dutch country estates, 
Leeds: 2005. E.A.C. Storm-Smeets (red.), Gelders Arcadië: 
atlas van een buitenplaatslandschap, Utrecht: 2011. G. 
Verschuure heeft een dissertatie-onderzoek naar ‘The 
development of villas and villa landscapes in Holland 
1630-1730’ in voorbereiding. De afronding hiervan is 
voorzien in 2015.

28  E. Panofsky, Studies in iconology: Humanistic 
themes in the art of the Renaissance, Oxford: 1939. 
C. Geertz, The interpretation of cultures: selected 
essays, New York: 1973. D. Cosgrove & S. Daniels, The 
iconography of landscape: essays on the symbolic 
representation, design and use of past environments, 
Cambridge: 1988.

29  P.A.F. van Veen, De soetichheydt des buyten-
levens, vergheselschapt met de boucken: het hofdicht als 
tak van een Georgische literatuur, Den Haag: 1960. 

30  Zie bijvoorbeeld E. de Jong, Natuur en Kunst. 
Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, 
Amsterdam: 1993. E. de Jong, ‘Het geschenk: de tuin 
en zijn operationele betekenis’. In: A. van der Does, A. 
& J. Holwerda (red.), Tuingeschiedenis van Nederland, 
Utrecht: 2009. V. Bezemer Sellers, Courtly Gardens in 
Holland 1600-1650, Amsterdam: 2001.

31  Smeets (2005), 10.
32  Zie bijvoorbeeld H.M.J. Tromp, De 

Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, 
Leiden: 2012, 316-360. J.A.M. Snoek et al., Symbolism in 
the 18 th century Gardens: the influence of intellectual 
and esoteric currents, such as freemasonry, Den Haag: 
2006.

33  M. Glaudemans, Amsterdams Arcadia: de 
ontdekking van het achterland, Nijmegen: 2000.

34  Dissertatie gepubliceerd in 2012. Zie: Tromp 
(2012). 

35  E. van der Laan-Meijer & W. Ottens, 
Roodbaards Rijkdom: landschapsparken Noord-Nederland 
1800-1850, Friesland, Groningen en Drenthe, Rotterdam: 
2012. E. Bruinsma (red.), De vergeten tuinen van Gerrit 
Vlaskamp, Leewarden: 2014. M. Kamphuis, Met levend 
materiaal: Copijn 1763-2013, Rotterdam: 2013. C.D.H. 
Moes, L.A Springer: tuinarchitect dendroloog 1855-1940, 
Rotterdam: 2002.

36  Zie voor de Zochers: www.historischetuinen.
nl/zochers.html. Voor Van Laar: V. Bezemer-Sellers, The 
romantic landscape garden in Holland. Gijsbert van Laar 
(1767-1820) and the Magazijn van Tuin-Sieraaden or 
Storehouse of Garden Ornaments, Woodbridge: 2011.

37  Vgl.: De voormalige werkgroep tuinsculptuur 
van Tuinhistorisch genootschap Cascade (2009-2014). 
De inventarisatie van speelhuisjes op buitenplaatsen 
van Christine Damsté, www.//kinderspeelhuizen.
wordpress.com. Onderzoek naar theekoepels langs de 
Vecht: W. Meulenkamp, Theekoepels en tuinhuizen in de 
Vechtstreek: overvloed en welbehagen, Weesp: 1995. 

38  Morren (1910), Loos (1910), Morren (1909).
39  M. Zeilmaker, Buitenplaatsen in Utrecht, 

Utrecht: 2004, 9-10. J. Belonje (red.), Nederlandse 
buitenplaatsen bedreigd? Huizen, tuinen, bewoners: 22 
juni tot 30 augustus 1972. Het Prinsenhof Delft, Delft: 
1972. (tent.cat.).

40  Veel onderzoek en debat wordt gepubliceerd 
in vaktijdschriften zoals Groen (sinds 1945), Cascade 
Bulletin voor Tuinhistorie (sinds 1981) of bij uitzondering 
in Journal of Garden History (sinds 1966) of het al veel 
oudere KNOB Bulletin (sinds 1899). Overzichtspublicaties 
en onderzoeksrapporten in druk zijn maar sporadisch voor 
handen. Een deel van de rapportages is ondergebracht in 
de collecties van WUR, RCE en NKS, of digitaal ontsloten 
via websites als www.groenverleden.nl.

41  L. Hendriks & R. van Immerseel. Richtlijnen 
tuinhistorisch onderzoek: voor waardestellingen van 
groen erfgoed, Amersfoort: 2012. M. Beek & R. Kooiman. 
Actualisatie buitenplaatsen CHS: de buitenplaatsbiotoop 
in Zuid-Holland, Amsterdam: 2010.

42  De term ‘sociaal vermogen’ is ontleend aan 
Cees Schmidt. Zie ook paragraaf 7.1.

43  Y. Kuiper, ‘Adelsgeschiedenis in Nederland: 
stand van het onderzoek in de academische wereld en 
een schets voor toekomstige uitdagingen’, in: Nederlands 
Duitse kring voor Adelsgeschiedenis (red.), Verslag eerste 
Duits-Nederlandse Symposium over Adelsgeschiedenis: 
bestandsopname en onderzoeksperspectieven. Enschede: 
2009. 

44  E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen 
tot de geschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden en 
Heerlijkheden: deel I en II, Den Haag: 1909. 

45  J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 
1578-1795: deel I-II, Amsterdam: 1903-1905. 

46  Vgl. M.G.J. Duijvendak & J.J. de Jong, 
Eliteonderzoek: rijkdom, macht en status in het verleden, 
Zutphen: 1993.

47  Zie historiografisch overzicht in J. Moes, 
Onder Aristocraten: over hegemonie, welstand en aanzien 
van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 
1848-1914, Hilversum: 2012, 26-34.

48  Y. Kuiper, De hofstede: tot vermaeck en 
voordeel aengeleyt, Groningen: 2012 (oratie ). Vgl. ook 
Zeilmaker (2004), 9-10.



49  Zeilmaker (2004), 9-10.
50  J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen 

[…] Amsterdam: 1919. D.J. Roorda, Partij en factie […], 
Groningen: 1961. 

51  Zie voor nuancering van het begrip ‘burger’: 
R. Aerts & H. ter Velde (red.), De stijl van de burger: over 
Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen, 
Kampen: 1998 en J.H. Furneé (red.), Groniek historisch 
tijdschrift themanummer Stijlen van Burgers, jg. 40 
(2007), nr. 176 bis. Voor het begrip ‘aristocratisering’ zie: 
L. Kooijmans, De bloem der natie: adel en patriciaat in de 
Noordelijke Nederlanden, Meppel/Amsterdam: 1987, 93-
101. C. Schmidt, Om de eer van de familie: het geslacht 
Teding van Berkhout 1500-1950: een sociologische 
benadering, Amsterdam: 1986, 67-68.

52  P. Burke, Venetië en Amsterdam: 
een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw, 
Amsterdam: 1991.

53  Vgl. Kuiper (1993), Moes (2012) en J.H. 
Furneé, Plaatsen van beschaafd vertier: standsbesef en 
stedelijke cultuur in Den Haag 1850-1890, Amsterdam: 
2012. 

54  Vgl. M.R. Prak, Gezeten burgers: de elite 
in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Den Haag/
Dieren: 1985. L. Kooijmans, Onder Regenten: de elite 
in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780, Den Haag/
Dieren: 1985. J. de Jong, Met Goed fatsoen: de elite in 
een Hollandse stad, Gouda 1700-1780, Den Haag/Dieren: 
1985. J. de Jong, Een deftig bestaan: het dagelijks leven 
van regenten in de 17e en 18e eeuw, Utrecht: 1987. J. 
Aalbers, & M. Prak (red.), De bloem der natie: adel en 
patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam: 
1987.

55  R. van der Laarse, A nation of Notables: 
Class, politics and Religion in the Netherlands in the 
Nineteenth Century. Salford: 1999.

56  Zie voor de aristocratiseringsthese en kritiek. 
H. Dijk & D.J. Roorda ‘Sociale mobiliteit onder regenten 
van de Republiek’, in: Tijdschrift voor geschiedenis, jg. 84 
(1971), 306-328. Aalbers & Prak (1987), 93-94. P. Brusse 
& W.W. Mijnhardt, Towards a new template for Dutch 
history, Zwolle/Utrecht: 2010, 77-78. 

57  Moes (2012), 27-30.
58  R. van der Laarse, & Y. Kuiper (red.), Beelden 

van de buitenplaats: elitevorming en notabelencultuur in 
Nederland in de negentiende eeuw, Hilversum: 2005. 

59  P. Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, 
Utrecht: 2009, 52-55.

60  C. Lévi Strauss, Structural Antrophology, 
Harmondsworth (UK): 1963. Geertz (1973).

61  Zie b.v: H. Ronnes, Architecture and Elite 
culture in the United Provinces, England and Ireland, 
1500-1700. Amsterdam: 2006. 

62  Term ‘maatschappelijk vermogen’ ontleend 
aan Schmidt (1986), 10.

63  Zie voor een historiografisch overzicht: J. 
Kolen, De biografie van het landschap: drie essays over 
landschap, geschiedenis en erfgoed, Amsterdam: 2005. 
Smeets (2005). 

64  Voor een concreet en goed uitgewerkt 
voorbeeld van een ‘buitenplaats biografie’ zie: F. 
Vogelzang & R. Raven (red.), Van wildernis tot oase: 
landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De 
Bilt, Utrecht: 2013.

65  Vgl. Van der Wijck (1982), 9. E. de Jong, 
‘Bibliografie van de Nederlandse tuinarchitectuur en 
aanverwante gebieden over de jaren 1960-1983’, in: 
Bulletin KNOB, jg. 82 (1983), nr. 3, 4. Y. Kuiper & H. 
Ronnes. ‘Onderweg naar nieuw onderzoek van de 
buitenplaatscultuur in Nederland en België’, in: Virtus 
Journal of Nobility Studies, jrg. 20 (2013), 128-131.

66  Vgl. J. Bos (red.), Huizen van stand: 
geschiedenis van de Drentse havezaten en andere 
herenhuizen en hun bewoners, Amsterdam: 1989. A.J. 
Gevers & A.J. Mensema, De havezaten in Salland en hun 
bewoners, Zwolle: 1995. A.J. Gevers & A.J. Mensema, De 
havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle: 2004. A.J. 
Gevers, A.J. Mensema & J.S. Mooijweer, De Havezaten in 
het land van Vollenhove, Alphen aan de Rijn: 2004. R.W.C. 
Dessing, De Amsterdamse buitenplaatsen: een vergeten 
stadsgeschiedenis, Utrecht: 2015.

67  Kuiper (2013), 129.
68  Smeets (2005).
69  Heijenbrok (2013). 
70  Zeilmaker (2004).
71  Vgl. P. Mandler, The fall and rise of the 

stately home, Yale: 1997. H. French & M. Roherty, Man’s 
estate: Landed gentry masculinities, Oxford: 2012. T. 
Lummis & J. Marsh, The Woman’s Domain: Women and 
the English Country House, New York: 1990. M. Dresser 
& A. Hann (red.), Slavery and the British Counrty House, 
Swindon: 2013.

72  Brusse & Mijnhardt (2010). 
73  http://www.groenehartarchieven.nl/

themas/personen-en-families/willem-regt, 15 mei 2015.
74  Ibidem.
75  Regt (1920) wordt als bron gebruikt in o.a. 

de standaardwerken van Rijken (2005) en J. Stöver et 
al. (red.), Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 
Zutphen: 2000.

76  S.J. Fockema Andreae & J.G.N. Renaud, E. 
Pelinck. Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in 
Rijnland. Arnhem: 1974. 

77  De feitelijke selectie zelf wordt in het boek 
niet gemotiveerd.

78  Stöver (2000). W. Kuyper, Het monumentale 
hart van Holland deel I […], Leiden: 2003. 



79  B. Olde Meierink (red.), Kastelen en 
ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht: 1995.

80  Huize Harmelen, Batestein, Voorn en 
Nijevelt. Allen buitenplaatsen met een kasteel als 
oorsprong. 

81  C.C.S. Wilmer, Buitens binnen Utrecht. 
Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht, 
Vianen: 1982.

82  Zeilmaker (2004). 
83  www.utrechtsebuitenplaatsen.nl
84  Rijken (2005), 103.
85  M.H.M. Molthof, De voormalige 

buitenplaats Agthoven aan de Oude Rijn in Leiderdorp, 
Leiden: 1988. J. Roefstra, Klein Poelgeest: een 
Riddermatige hofstede in Rijnland. (Nederlandse 
kastelen reeks, deel 26, Ned. Kastelenstichting), Zutphen: 
1992. D. van Tol, Het Huis Tol te Koudekerk en zijn 
bewoners (ca 1277-1977), Alphen aan de Rijn: 1999.

86  R. van der Laarse, Bevoogding en bevinding: 
heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad: 
Woerden 1780-1930, Den Haag: 1989. Prak (1985). De 
Jong (1985).

87  Vgl. R. de Bruin, Burgers op het kussen: 
volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad 
Utrecht, 1795-1813, Zutphen: 1986. R. de Bruin, ‘Leven 
als een edelman: kasteelbezit van Utrechtse burgers en 
patriciërs, 1600-1850’, in: F. Vogelzang (red.) Jaarboek 
Oud Utrecht, Utrecht: 2009, 67-108. W.R.C. Alkemade 
et al., Utrechtse biografieën: levensbeschrijvingen van 
bekende en onbekende mensen uit Vleuten-De Meern, 
Harmelen en Woerden, Utrecht: 1999. 

88  Zie voor Leiden: J.D. Noordam, ‘Leidenaren 
en hun buitenverblijven in de vroegmoderne tijd (1500-
1800)’, in: J. Jongste et al. (red.), Vermaak van de elite 
in de vroegmoderne tijd, Hilversum: 1999,15-39. Voor 
Amsterdam: H.A. Diederiks, ‘Stedeling en Buitenplaats’, 
in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, jg. 
68 (1976), 114-121. Voor Den Haag: J. Schnitzeler, Status 
op z’n Hollands. De bewoners van het Lange Voorhout 
en hun buitenplaatsen en tuinen tussen 1650 en 1750. 
Utrecht: 2011. 

89  Zie voor een overzicht van definities: R.W.C. 
Dessing & J. Holwerda J. (2012), Rijken (2005), Stöver 
(2000), Albers (1987). 

90  Vergelijk bijvoorbeeld Albers (1987), 7. 
Rijken (2005), bijlage 4. 

91  Van der Laarse & Kuiper (2005), 12. 
92  Stöver beschouwt de boerderij met 

herenkamer of herenvoorhuis hoogstens als voorloper 
van een ‘volwaardige buitenplaats’, Stöver (2000), 44. 
Van Luttervelt beschouwt het als overgangsvorm naar 
zijn ‘stadshuis-buiten, Van Luttervelt (1948), 83-90. 

93  ‘Een landhuis met bijgebouwen, tuin en 
park dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op 
het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel 
te dienen als statussymbool en moest het de eigenaar 
mogelijk of eenvoudiger maken het beheer te voeren 
over de eventueel aan de buitenplaats verbonden 
landerijen of industriële bedrijven. Zie: E.J. Haslinghuis & 
H. Janse. (red.), Bouwkundige termen, Leiden: 1997. 

94  Van der Wijck (1982), 524-543. 
95  Van der Laarse & Kuiper (2005), 10-11.
96  Kuiper & Ronnes (2013), 130.
97  M. Weber, Over klassen, standen en 

partijen: ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. 
Benschop, Kampen: 1987, 55.
         98  Zie Moes (2012), 35. Duijvendak (1993), 
8-10.

99  Zie ook paragraaf 7.1 waarin de 
doorwerking van het werk van Weber en Bourdieu in 
het sleutelbegrip ‘maatschappelijk vermogen’ van Cees 
Schmidt verder is uitgewerkt.

100  D. Arnold, ‘Who’s life in the English country 
house’, in: D. Arnold (red.), Reading Architectural history, 
Oxford: 2000, 140. 

101  Cultuur beschouw ik daarbij als ‘a 
coalescence of discrete behavioural norms and 
cognitions shared by individuals within some definable 
population that are distinct from those shared 
within other populations’. Geciteerd en door Jacobs 
samengevat als ‘culture consists of a set of collective 
habits and views’. Zie Jacobs M. The production of 
mindscapes, Wageningen: 2006, 144.

102  Wijzigingen en aanvullingen op het niveau 
van individuele eigenaar gegevens die na 1 maart 2015 
zijn toegevoegd aan de database zijn zeer beperkt van 
omvang geweest en daardoor niet van invloed op de 
gepresenteerde statistieken op gebiedsniveau of de 
onderzoek conclusies.

103  Smeets (2005), 85, 87.
104  Rijken beschrijft voor dit deel maar vijf 

buitenplaatsen die min of meer direct grenzen aan 
de Nieuwe Rijn, namelijk Oranjelust, Bloemlust, Ter 
Wadding, Dubbelhof/Rhijnhof, ’t Zand/Hof te Katwijk. 
Rijken (2005), 103- 105. 

Hoofdstuk 3



105 Van Luttervelt (1948), Van der Wijck (1982), 
Buitenhuis (1988), Olde Meierink (1995), Stöver (2000), 
Glaudemans (2000). 

106  Begrip ‘cultural production’ is ontleend aan: 
D. Cosgrove, ‘Prospect, perspective and the evolution of 
the landscape idea’ In: Transactions of the Institute of 
British Geographers, jg. 10 (1984), 45-62. Geciteerd uit 
Smeets (2005), 13.

107  Smeets (2005), 15.

124  Beide ontwikkelingen lagen in Rijnland vrij 
ver noordelijk en zuidelijk van de Oude Rijn en hebben 
dan ook geen directe relevantie voor dit onderzoek. 
Zie voor de geschiedenis van turfwinning en (deels) 
inpoldering: A.J.J. van ‘t Riet, Meeten, boren en besien: 
turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800, Hilversum: 
2005.

125  Zie voor twee recente verklaringsmodellen: 
M. Prak, Gouden eeuw: het raadsel van de Republiek, 
Amsterdam: 2012.  M. Prak & J.L van Zanten. Nederland 
en het poldermodel: de economische en sociale 
geschiedenis van Nederland (1000-2000), Amsterdam: 
2013. Zie verder: J. de Vries, The Dutch rural economy in 
the Golden Age 1500-1700, New Haven: 1974.

126  Regionale contextualisering tussen 
Holland/Zeeland, Utrecht, Oost-, Zuid- en Noord 
Nederland is hierbij van groot belang. Voor Rijnland en 
westelijk Utrecht is de relatie tussen de opkomst van 
buitenplaatscultuur en de sociale, culturele, politieke 
en economische ontwikkeling tussen de vijftiende en 
zeventiende eeuw beschreven door o.a. Vogelzang (2015), 
Brusse & Mijnhardt (2010), Bezemer Sellers (2001), Stöver 
(2000), De Vries & Van der Woude (1995), Olde Meierink 
(1995), Noordam (1994), de Jong (1993), Schama (1988), 
Aalbers & Prak (1987), Schmidt (1986) en van Nierop 
(1984). 

127  Brusse & Mijnhardt (2010), 75-80.
128  Zie voor een beknopt overzicht van de 

opkomende urbanisatie en de effecten op het platteland 
naast Brusse & Mijnhardt (2010) ook: J.A. Gabriels‚ 
‘Patrizier und Regenten: städtische Eliten in den 
nördlichen Niederlanden 1500-1850’, in: H. Schilling & 
H.A. Diederiks, Bürgerliche Eliten in den Niederlanden 
und in Nordwestdeutschland: Studien zur Sozialgeschichte 
des europäischen Bürgertums im Mittelalter und in der 
Neuzeit, Keulen: 1985, 37-64. 

129  Prak (1985), 21.
130  Prak (1985), 22.
131  R. de Bruin, Een paradijs van weelde: 

geschiedenis van de stad Utrecht, Utrecht: 2000, 250.
132  De Bruin (2000), 250-251.
133  Heurneman & Van Santen (2006), 15.
134  Zie voor voorbeelden: Heurneman & van 

Santen (2006).
135  J.E.A.L Struick, Utrecht door de eeuwen 

heen, Utrecht: 1984, 208.
136  De Bruin (2000), 299-300.
137  Struijck (1984), 191. Vogelzang & Raven 

(2013), 95.
138  De Bruin (2000), 282. 
139  Struijck (1984), 191, 205.
140  www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/

de-vesting-woerden, 4 april 2015.
141  Gabriels (1985), 37-64.

Hoofdstuk 4
108  H. Berendsen & E. Stouthamer, 

Palaeogeographic development of the Rhine-Meuse
Delta: The Netherlands, Assen. 2001. 
109  L.M. Takken et al., Toelichting op de 

Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart 
Leiderdorp, Leiden: 2009. 20.

110  K.M. Cohen & E. Stouthamer, Rhine-Meuse 
Delta Studies Digital basemap for delta evolution and 
palaeogeography: versie 1.1., Utrecht: 2012. 

111  G.P. van de Ven (red.), Leefbaar laagland: 
geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning 
in Nederland. Utrecht: 2003, 41.

112  J. Heijenbrok & G. Steenmeijer (red.), Tien 
eeuwen kasteel de Haar: wat een weelde, Zwolle: 2013, 
14.

113  Pleistocene afzettingen liggen alleen 
bij Utrecht relatief dicht aan de oppervlakte (-3 m. 
onder N.A.P ter hoogte van de aansluiting Oude Rijn 
/ Amsterdam Rijnkanaal) maar lopen van daar uit in 
westelijke richting geleidelijk af tot een diepte van 12 
meter onder N.A.P ter hoogte van Leiden. STIBOKA 
(1970): 32.

114  S. Barends (red.) Het Nederlandse landschap: 
een historisch geografische benadering, Utrecht: 2010, 
47-48.

115  R.M. van Heeringen, The Iron Age in the 
Western Netherlands. Amsterdam / Amersfoort: 1992, 15. 
Takken (2009), 22.

116  P.G.H. Weterings & Y. Meijer, Op zoek naar 
de weg. LR60: onderzoek naar de Romeinse limesweg 
in De Meern (Utrecht), Basisrapportage Archeologie 33, 
Utrecht: 2011.

117  Takken (2009): 24. Loeff & Smeets (2000), 
14.

118  Van de Ven (2003), 71.
119  Van de Ven (2003), 71.
120  Van de Ven (2003), 73.
121  Van de Ven (2003), 76.
122  Heurneman & Van Santen (2006), 16-17. 
123  Het gekanaliseerde deel tussen Oog in Al en 

de stad werd pas in 1665 gegraven als onderdeel van de 
omvorming van de Oude Rijn tot trekvaart. Heurneman & 
van Santen (2006), 17.



Hoofdstuk 5

152  Oostelijk van Woerden lagen op Geestdorp 
(nr. 21 en 33.) nog wel de twee boerderijen Rijneveld 
en Woudenberg op de locatie van eerder gesloopte 
kasteellocaties. Of deze boerderijen als buitenverblijf 
dienst deden en een aanleg kenden die zich 
manifesteerde als buitenplaats is nog onbekend. Pas bijna 
honderd jaar later wordt in 1798 de grote buitenplaats 
Boschlust, eveneens op Geestdorp, gesticht door de 
familie van Teylingen. Olde Meierink (1995), 553.

153  Regt (1920), 133.
154  TMK netplannen: blad 30-2rd, 30-4rd, 

31-3rd, 31-4rd, TMK veldminuut kaarten: Leiden 1850, 
Stompwijk 1850, Boskoop 1849, Bodegraven 1849, 
Utrecht stad 1849 (2bladen). www.watwaswaar.nl, 8 april 
2015.

155  Bij naam bekend zijn de buitenplaatsen 
Vrijheid-Blijheid, Groen en Rijn, Linden Grondt, 
Stilgenoegen, Tolslust, Lammerenburg, Jongrijn, 
Catharina’s lust. De ligging hiervan is tot nu toe alleen 
bij benadering te bepalen. Daarnaast bevat het 
verpondingskohier van 1732, 25 locaties die expliciet als 
buitenplaats, heerenhuijs of bouwhuis met heeren(voor)
huis worden benoemd en waarvan ook de eigenaar 
bekend is, maar die ook in combinatie met andere 
bronnen niet exact zijn te lokaliseren. 

156  Zie voor kaartmateriaal: HHR, kaartcollectie: 
A-2323, HHR, kaartcollectie: A-2898, Kadastraal 
minuutplan Gemeente Zwammerdam, sectie A2: De Dam. 

157  Rijken (2005), Stöver (2000). 
158  Fockema Andreae (1952), Olde Meierink 

(1995), Stöver (2000), Rijken (2005). 
159  Het betreft 19 buitenplaatsen waarvan wel 

locatie en naam bekend is, maar verder vrijwel geen 
gegevens over bekend zijn: Aerdenburgh, Overdorp, 
Weltevreden (Leiderdorp), Lindenhof of Lindengrond, 
Groenesteijn, Bronstee, Lang Gewenscht, Zomerlust 
(Alphen), Weltevreden/Rijnlust (Alphen), Verkeerde 
Wereld, Buiten Gedachten, Nieuweroord, Lagenburg, 
Rustenburg, Ravenspoort, Zomerlust (Bodegraven), 
Boschlust (Bodegraven), Armveld, Potsdam. Daarnaast 
gaat het om 4 buitenplaatsen waarvan alleen de locatie 
bekend is doordat op de Veldminuut van de TMK duidelijk 
sporen zichtbaar zijn van buitenplaats-achtige parkaanleg, 
maar waarvan verdere gegevens ontbreken. 

160  Buitenzorg bij Zoeterwoude Rijndijk wordt 
tot op heden nog bewoont. Hetzelfde geldt voor ‘Klein’ 
Raadwijk, Poelzicht en Buitenzorg bij Alphen aan de Rijn, 
Zomerlust en Groot Rhodos in Bodegraven, Kop en Hagen 
en Rijnoord bij Woerden, Huize Harmelen en Huis te 
Voorn bij Utrecht. 

161  NA, 3.01.29, Financie van Holland, inv.
nr. 496, 497,505 (leggers kohieren). NA, 3.01.29, Financie 
van Holland, inv.nr. 533, 534, 541 (gaarderboeken).

162  Zie bijlage 2: kohier 1732.

142  In Alphen bedroeg het 3,4%, in 
Aarlanderveen 1,8% terwijl het in Koudekerk 
15,3% bedroeg. De grote verschillen tussen de 
ambachten komen vooral voort uit verschillen in 
ontginningsgeschiedenis. Op de strandwallen langs de 
kust is het adellijke grondbezit relatief hoog ten opzichte 
van de veengebieden, die al vanaf de ontginningen 
vrijwel geheel in niet adellijk bezit komen. Zie A. Janse, 
Ridderschap in Holland. Portret van een stedelijke elite in 
de late Middeleeuwen, Hilversum: 2001, 136. H.F.K van 
Nierop, Van Ridders tot regenten: de Hollandse adel in 
de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw, 
Dieren: 1984, 297. 

143  Brusse & Mijnhardt (2010), 69. Janse (2001), 
136. Van Nierop (1984), 297. De Vries (1974), 36. 

144  LA, 0505, stadsheerlijkheden (archiefdeel 
Zoeterwoude en Leyderdorp).

145  De turfwinning in de binnendijkse 
ambachten loopt in de zeventiende eeuw al sterk terug 
en is altijd kleinschalig van omvang gebleven. In de 
achttiende eeuw ontstaan nieuwere en grootschaligere 
turf-projecten die echter verder van de Rijn afliggen (‘de 
buitenrijnse ambachten’). Droogmakerijen liggen ook wat 
verder van de Oude Rijn af en worden later ontwikkeld. 
De eerste droogmakerij binnen noord Rijnland was de 
Heilige Geestpolder in 1699. Van ’t Riet (2005), 19-20, 
300-301.

146  De Bruin (2000), 282. 
147  Brusse & Mijnhardt (2010), 70-71. Gabriels 

(1985), 37-64.

148  J.W. Hazebroek, De Vermakelijke Leidse 
buitencingels […], Amsterdam/Leiden: 1734, 70.

149  L. van Ollefen, De Nederlandsche stad- en 
dorpbeschrijvinger, deel VIII, Amsterdam: 1793-1801.
          150  J.C. Strien, ‘John Talman en andere Britse 
toeristen in Leiden en omstreken rond 1700’, in: LJB 
1990, jg. 82 (1990), 31-60. Tekeningen: RIBA collection 
Talman, Bodegraven: SD13/2(A), Koudekerck: SD13/2(B), 
Leyerdorp: SD13/1.

151  Strien (1990), 51-53. De niet bij naam 
genoemde buitenplaatsen zijn waarschijnlijk Bijdorp, 
Zomerlust en Rijnleven. Met Hovenrust wordt 
Hoevensrust/Javarust bedoeld dat in 1678 door familie 
van der Hoeven wordt aangekocht. Strien koppelt de 
naam Hovenrust in navolging van de opmerking van 
Talman foutief aan de Vrede van Nijmegen uit 1678. 
Waarschijnlijk was er dus een gevelsteen o.i.d. aanwezig 
met dit jaartal en de naam Ho(e)venrust erin, door de 
familie van der Hoeven aangebracht. Dit suggereert 
dat de buitenplaats in 1678 gebouwd is en dat Talman 
(die goed architectonisch onderlegd was) het in 1699 
herkende als een relatief jong gebouw van net twintig jaar 
oud. 



176  Janse (2001), 113-169, 383. Brand (1996), 
221, 376. 

177  Zie: Bodemkaart blad 30 oost, Geologische 
kaart van Nederland blad 30 West/Oost. Takken (2009), 
19. 

178  Bult, E.J. ‘Middeleeuwse kastelen in Zuid-
Holland’. In Stöver (2000), 25.

179  Definitie uit: Doesburg, J. van. ‘Ambitie in 
baksteen: over de achtergronden van het Langbroeker 
kastelenlandschap’, in: S.A.J.J. Aarts (red.) Ambitie in 
steen: bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland. Wijk 
bij Duurstede: 2012.

180  Olde Meierink (1995), overzichtskaart. Het 
gaat om de kastelen (van noord naar zuid) Woerden, 
Wulvenhorst, Linschoten, te Nesse, Heulestein en 
Montfoort.

181  A. Haartsen, Ontgonnen Verleden: 
regiobeschrijving Zuid-Holland, Den Haag: 2009, 33.

182  HHR, kaartcollectie: A-4277 en A4280. 
Schaal is ongeveer 1:30.000. Zie voor toelichting: M. 
Hameleers,  ‘Representativiteit en functionaliteit van 
polder- en waterschapskaarten’. In M. Hameleers & P. 
van der Krogt. Polder- waterschaps en rivierkartografie. 
Utrecht: 1986, 46.

183  De nauwkeurigheid van karteren blijkt als de 
kaart als overlay wordt geprojecteerd op de Bonnekaart 
van 1875. De kaart van Dou/Broeckhuijzen kent niet 
alleen weinig geometrische vervormingen, maar ook de 
verdeling van boerderijen in clusters correspondeert goed 
met het negentiende eeuwse patroon. 

184  Dit is vooral van toepassing op die gebieden 
waar de boerderijen relatief ver uit elkaar lagen, zoals in 
de Noordzijpolder en de Weijlanderpolder ten noorden 
van de Rijn tussen Alphen en Bodegraven. Hier valt 
de locatie van de latere buitenplaatsen Rijnstroom, 
Berendrecht, Valkendam en Ringburg direct samen 
met de kartering van boerderijen op de kaart van Dou/
Broeckhuijzen. In het totaal kunnen zo 44 buitenplaatsen 
met vrij grote zekerheid aan een al bestaande 
boerderijlocatie worden gekoppeld. 

185  Bij 22 buitenplaatsen lijkt een koppeling op 
deze manier voor de hand liggend, maar minder zeker als 
de 44 andere locaties.

186  Bodemkundig gaat het om twee gradaties 
rivierkleigronden: de nattere, grondwatertrap Vb, 
Leek-/woudeerdgrond met klei (PRn80) en de drogere, 
grondwatertrap III, Leek-/woudeerdgronden met zavel 
(PRn59).

187  Overvliet: kaart 1624 (Dou), Rijnsoever: 
Schoonderwoerd (1997), 92. Met verwijzing naar 
transportakte RAU, DO.1647.1772.12.21.

188  B. de Roy, Nieuwe kaart van den lande van 
Utrecht, derde druk, Amsterdam: 1770. UU, bijzondere 
collecties: VIII.B.h.12 (Dk38-10).

163  Voor de provincie Utrecht is het 
grondgebruik vanaf 1400 (waar mogelijk) op 
perceelsniveau digitaal gereconstrueerd als onderdeel van 
het project ‘HIS-GIS’, een initiatief van de Fryske Akademy, 
www.hisgis.nl. Daarnaast is het buitenplaatsbezit beter 
onderzocht en beschreven dan het Hollandse deel o.a 
in: Heurneman & Van Santen (2006), Olde Meierink 
(1995), Wilmer (1982) en in een aantal publicaties 
per buitenplaats. Zie voor een bronnenoverzicht per 
buitenplaats: bijlage 4.

164  De kadastrale administratie trad formeel 
in werking op 1 oktober 1832. De onderliggende 
informatie werden echter in de jaren 1825 tot 1832 
verzameld. Het kan daardoor zijn dat de OAT incidenteel 
al verouderd was bij uitkomst in 1832. Zie voor aanvullend 
broncommentaar: G.A.M. van Synghel (red.), Bronnen 
betreffende de registratie van onroerend goed in de 
negentiende en twintigste eeuw, broncommentarenreeks 
nr. 3, Den Haag: 1997.

165  Zie bijlage 3: OAT 1832.
166  Kuyper beschrijft in zijn overzichtswerk over 

monumentale bouwkunst in het Groene Hart bijvoorbeeld 
meerdere boerderijen uit de (vroege) zeventiende 
eeuw tussen Leiden en Aarlanderveen die niet uit het 
reconstructie-onderzoek naar voren komen, maar die wel 
bouwkundige aanwijzingen en ornamentiek vertonen die 
suggereren dat ze ook als buitenverblijf dienst gedaan 
kunnen hebben. Zie W. Kuyper, Het monumentale hart 
van Holland: deel I [..], Leiden: 2002.

167  Rond Woerden: Kop en Hagen (gebouwd 
1858), Rijnoord (gebouwd 1797), Boschlust (gebouwd 
1798). Te Harmelen: Uitweg (gebouwd 1825), Mariënberg 
(gebouwd 1834).

168  De koppeling tussen locatiekeus en bestaand 
grondgebruik is al eerder opgemerkt en beschreven door 
Van Luttervelt voor de Vechtstreek, maar werd door hem 
niet expliciet als onderliggend principe gepresenteerd 
zoals Van der Wijck dat wel doet. Vgl. Van der Wijck 
(1982), 13 en Van Luttervelt (1948), 47-50. 

169  Stöver (2000), 42-45. 
170  Rijken (2005), 23-25.
171  Stöver (2000), Olde Meierink (1995), 

Fockema Andreae (1952), Beelaerts (1913).
172  H.L. Janssen et al. (red.), 1000 jaar kastelen 

in Nederland; functie en vorm door de eeuwen heen, 
Utrecht: 1996, 16. Dezelfde definitie wordt door Bult 
gebruikt in Stöver (2000), 24.

173  Olde Meierink (1995), 41-50.
174  UA, 58, Staten van Utrecht in de 

landsheerlijke tijd:1375-1581, inv.nr. 441, stukken 
betreffende de vrijdom voor de ridderhofsteden van 
betaling van het huisgeld, met lijst van huizen die als 
ridderhofstad worden erkend, 1533, 1536

175  Olde Meierink (1995), 49.



189  Elsenburg, Leeuwesteijn en mogelijk Veelust 
en Strijland. Zie: Heurneman & Van Santen (2006), 21-31.

190  Stöver (2000), 44.
191  Buitenplaats Groenesteijn (Hazerwoude 

Rijndijk), Rijnvermaak (Hooge Waard bij Koudekerk), Rust 
en Werk en Zomerlust (De Hoorn bij Alphen).

192  De naam Kop en Hagen verwijst naar 
het fabricageproces van bakstenen waarbij stenen 
‘kop op kop’ tegenover elkaar te drogen worden gezet 
op zogenaamde schranken. Deze rij schranksgewijs 
opgestapelde stenen werd een haag of drooghaag 
genoemd. 

193  Olde Meierink, in: Veenland Heineman 
(1992), 34-35.

194  Heurneman & Van Santen (2006), 19,30. 
195  Rijken (2005), 23.
196  Stöver (2000), 447. Rijken (2005), 23.
197  In een advertentie voor een 

inboedelverkoop op buitenplaats Rijnvreugd van 10 juli 
1792 wordt expliciet verwezen naar deze ‘paal van 500 
roeden’ als indicatie voor de ligging van de buitenplaats. 
NA, digitaal krantenarchief, Opregte Haarlemsche 
Courant, 10 juli 1792. www.delpher.nl, 10 januari 2015.

198  Hazebroek (1734), 30.
199  Rijken (2005), 145, 150,152.
200  Kadastraal minuutplan Gemeente 

Soeterwoude, sectie A: Croonesteijn, eerste blad en 
bijbehorende OAT. www.watwaswaar.nl, 18 september 
2014.

201  Zie voor de buitenplaats waarvan de naam 
onbekend is: kadastraal minuutplan Soeterwoude, sectie 
A, percelen 455-468: huis, koepel en lustplaats. Eigenaar 
is volgens de OAT Godefridus Johannes Schacht (nr. 
396), predikant te Leyden. Het gaat om een buitenplaats 
tussen de wel gelokaliseerde buitenplaats Rijnstroom en 
buitenplaats Rijn en Landzicht/Veelzigt in.

202  UU, bijzondere collecties, VIII.B.h.30 (Dk38-
11), Urbis Traiecti ad Rhenum novissima et accuratissima 
delineatio, tweede staat van de oorspronkelijk in 1695 
door Caspar Specht uitgegeven plattegrond.

203  P. Debie, ‘Van tuinpaviljoen naar 
koepelkamer: geschiedenis en ontwikkeling van de 
Utrechtse Maliebaan’, in: Bulletin KNOB, jg. 110 (2011), 
68-79. 

204  De stad Utrecht had in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Leiden een veel opener stedenbouwkundige 
opzet, met grote huizen en grote tuinen waardoor de 
elite tot het eind van de zeventiende eeuw mogelijk 
minder behoefte was om ook buiten de stad veel tuinen 
te stichten. Olde Meierink, in Veenland-Heineman (1992), 
34.

205  De naam Jaffa verwijst volgens Heurneman 
& Van Santen naar ‘Jagthaven’. Heurneman & Van Santen 
(2006), 27.

206  Te zien na vergelijking van de afbeelding van 
R. Roghman van rond 1650 en die van A. de Haen van 
rond 1730. Zie Stöver (2000), 453. 

207  Loeff & Smeets (2000), 40. Olde Meierink 
(1995), 31.

208  Fockema Andreae (1952), 75.
209  Van de Ridderhofstad Stoopenburg onder 

Hazerswoude Rijndijk zijn twee gravures bekend waarop 
te zien is dat het huis zowel in 1608 als in 1730 bestaat 
uit een boerderij met uitbouw (van het trappenhuis?) 
in de vorm van een kasteelachtige toren. Het huis werd 
rond 1800 afgebroken en herbouwd als boerderij. 
Zie UB Leiden, tekeningencollectie, nr. PK 2879, J.
Stellingwerf, Huis Stoopenburg bij Hazerswoude in 
1608 en nr. P335N108, H. Spilman, ‘t Huis Stoopenburg 
by Koudekerk. 1730. Van Rijnenburg is eveneens een 
gravure van Spilman uit 1730 bewaard gebleven. Beide 
afbeeldingen zijn op dezelfde pagina afgebeeld in I. Tirion, 
‘Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche 
gezigten’, deel III, Amsterdam: 1745, 273 en 274.

210  F. Vogelzang, ‘adellijke aspiraties, burgerlijke 
emancipatie’, presentatie studiemiddag Nederlandse 
Kastelen Stichting 4 april 2014. 

211  De Bruin (2009), 68-108. Olde Meierink 
(1995), 32-34. 

212  Onduidelijk blijft of het hier om adel of 
patriciaat gaat. Zie F. de Wilde, Sociaal-economische 
ontwikkeling van de dorpen Aarlanderveen, Alphen en 
Oudshoorn van ca 1500 tot 1918. Leiden: onbekend, 
55-73. Voor eigendom van het Leids patriciaat zie: Brand 
(1996), 221-376.

213  Hoewel er voor Utrecht juist veel informatie 
beschikbaar is over het eigendom op perceel niveau (o.a. 
door het werk van Ooststroom dat in het project HISGIS is 
geïntegreerd) is er minder aggregerend onderzoek gedaan 
dat conclusies trekt over verschuivingen qua grondbezit 
tussen sociale groepen in de (vroeg)moderne periode. 

214  UA, 26, familie Des Tombe, inv.nr. 
3.3.2.1494, Stukken betreffende de hofstede Kruidenburg 
met toebehoren op de Wijk te Zwammerdam, 1616-1879. 

215  SRM, 112.2.13, Archiefstukken betreffende 
boerderij “Rhijnhart” Alphen 1639-1873, inv.nr. 3. Zie 
verder: W.A. Beelaerts, ‘De hofstede “Rhijnhart” onder 
Alfen’, in: LJB 1916, jg. 13 (1916), 141-145. 

216  Van Luttervelt noemt als oudste voorbeeld 
in de Vechtstreek het bekende Goudesteyn dat in 1608 als 
‘huysinge met hoffstede’ door Jan Jacobszn Huydecoper 
werd aangekocht. Van Luttervelt (1948), 48. Voor de 
ontwikkeling van Amstelland zie: J.E. Abrahamse (red.), 
Atlas Amstelland: biografie van een landschap, Bussum: 
2012, 44.

217  Door Van der Wijck ‘heerschapswoningen’ 
genoemd. Van der Wijck (1982), 13. 

218  Stöver (2000), 44.



Hoofdstuk 6

239  Verwijzing uit verkoopadvertenties voor 
Buitenzorg (Oudshoorn) uit 1815 en Oud Meerburg 
(Zoeterwoude) uit 1850. NA, digitaal krantenarchief, 
Leydse Courant, 22 mei 1815 en 31 juli 1850, www.
delpher.nl, 15 januari 2015.

240  Rijnleven (Koudekerk): 1930 gesloopt voor 
uitbreiding steenfabriek. Klein Poelgeest (Koudekerk): 
1832 land afgetichteld na sloop. Swanendrift 
(Alphen): 1813 afgebroken en op terrein de bouw van 
dakpannenfabriek. Langerode (Alphen): land afgetichteld 
na sloop. Zeerust (Oudshoorn): 1842 afgebroken 
en op terrein bouw van een kalkbranderij. Woellust 
(Oudshoorn): 1894 op terrein al aanwezige kalkbranderij 
blijft bestaan. 

241  SA ORA-A, inv.nr. 39, fol. 353 (11-11-1778), 
overgenomen uit J. Ph. Labordus, ‘Langerode’, in: De 
Viersprong, jg. 20 (2003), nr. 76, 67.

242  De Leidse Courant 04 mei 1932 bevat een 
verwijzing naar de verkoop van Nippon in 1894 aan 
de metselaars van Erkel en Verhoog. Het werk is dan 
al begonnen. Zie: www.erfgoedleiden.nl/component/
lei_verhalen/verhaal/id/229, 25 februari 2015.

243  Ibidem. 
244  Rijken (2005), 154.
245  B. van Santen, ‘Het landgoed Welgelegen’, 

in: GM Kwadraat: geschiedenis geografie, monumenten, 
musea, jg. 8 (2008) nr. 32, 18-19. J.H.M. Pijl-Marsman, 
‘Oog in al: het huis en zijn bewoners’, in: Maandblad 
oud-Utrecht, jg. 60 (1987), nr. 3, 25-30. Heurneman & Van 
Santen (2006), 21-23.

246  UA, 77-2, Rooms-katholieke parochie O.L.V. 
ten Hemelopneming te De Meern, inv.nr. 70-2, akte van 
overdracht door het armbestuur aan het kerkbestuur van 
de voormalige buitenplaats Rhijnzicht welke in gebruik is 
als kerkgebouw, 1817, met retroakten, 1763-1797.

247  Rijken (2005), 158, 168. Zie verder: 
genealogisch overzicht familie Eeftinck Schattenkerk van 
H. de Bie: http://hdebie45.deds.nl/Genea/pages/ES-etc.
html, 15 april 2015. 

248  http://www.alphens.nl/oudalphen/foto/
hoorn_rust_en_werk_avifauna.html, 15 oktober 2014.

219  Van Luttervelt (1948), 88.
220  UA, 29-28, Huis Noordborgh Harmelen, inv.

nr. 1. Geciteerd uit Loeff & Smeets (2000), 106.
221  J. van Schaik, ‘Huis Mariënberg’, in: 

Heemtijdinghen, jg. 35 (1999), nr. 2, p.10-15.
222  NA, digitaal krantenarchief, Oprechte 

Haarlemsche Courant, 1 maart 1783 (Lagenburg) en 19 
januari 1830 (Ringburg), www.delpher.nl, 30 juli 2014.

223  Voor voorbeelden wordt verwezen naar 
Kuyper (2002).

224  Kuyper (2002), 379.
225  Alleen rond buitenplaats Rijnoord te Alphen, 

Huize Harmelen en Welgelegen/Oog in Al lijkt gedurende 
de onderzoeksperiode sprake te zijn geweest van actieve 
grondaankoop en een groot en verspreid gelegen 
grondbezit. 

226  Stöver (2000), 44.
227  Uit de literatuur zijn verschillende 

voorbeelden bekend van contractuele verplichtingen 
van de pachter aan de buitenplaatseigenaar mocht hij 
zijn buitenplaats willen bezoeken. Ook het verplicht 
aanleveren van agrarische producten komt voor. 

228  NA, digitaal krantenarchief, Algemeen 
Handelsblad, 18 mei 1841, www.delpher.nl, 30 juli 2014.

229  NA, digitaal krantenarchief, Dagblad van 
Zuid-Holland en ’s Gravenhage, 12 september 1867, www.
delpher.nl, 30 juli 2014.

230  NA, digitaal krantenarchief, Algemeen 
Handelsblad, 9 augustus 1838, www.delpher.nl, 10 mei 
2015.

231  Ibidem.
232  Zie voor een uitgebreide studie over de 

sloop van buitenplaatsen langs de Vecht, Angstel en het 
Gein: R. Mulder, Op afbraak: de sloop van buitenplaatsen 
in de periode 1780-1830, Utrecht: 2006.

233  Gedurende de totale periode is ook sloop 
en herbouw als nieuwe buitenplaats of villa aan de orde. 
Deze vorm van sloop wordt hier expliciet niet bedoeld 
omdat daarmee de functie van buitenplaats blijft bestaan. 

234  Dit proces en de invloed op modernisatie 
van de boerderijbouw wordt voor het vergelijkbare 
gebied van Amstelland beschreven in Abrahamse (2012), 
44. 

235  Mulder (2006), 33-35.
236   W.A. Beelaerts, ‘Berendrecht’, in LJB 1913, 

jg. 10 (1913), 111.
237  http://www.tuintertijd.nl/weblog/

menagerie-melangee/ , 5 mei 2015. Oorspronkelijke 
advertentie niet achterhaald.

238  J.D. Corts, ‘De Historie van Rijnhoeve en 
haar bewoners’, in: Jaarboek Historisch genootschap 
Koudekerk, jg. 10 (1998).  

249  Girouard (1978), 14.
250  F.M.L. Thompson, ‘Aristocracy, Gentry and 

the Middle Class in Britain, 1750-1850’, in: K.G. Saur 
(red.), Bürgertum, Adel und Monarchie, Munchen: 1989, 
16.

251  Thompson (1989), 17.
252  Zie voor een uitgebreide beschrijving van 

deze beide groepen: J.P.H. Labordus, De Oudshoornse 
elite in de achttiende eeuw. 1730-1790, Leiden: 1984. 



253  Regt (1920), 223-224. 
254  Labordus (1984), 34.
255  Prak (1985), 238.
256  Ambacht 17 (Leiderdorp): nr. 23 (naam 

onbekend): Johan van Lanschot, nr. 193 (Hoogkraan): 
Joacobus le Beuf. Ambacht 20 (Alphen en Rietvelt): nr. 53 
(Over ’t Veen): Nicolaas Riemersma, nr. 245 (Grijpesteijn): 
Eduard Pook van Baggen, nr. 316 (Swanendrift): Adriana 
van Leeuwen, nr. 62 (Woellust): Simon Musquetier. 
Ambacht 37 (Soeterwoude): nr. 199 (naam onbekend): 
Francois van Kerchem, nr. 208 (naam onbekend): Gerard 
de Bije, nr. 218 (naam onbekend): Carel Wasteau, nr. 242 
(naam onbekend): Hermanus Immerzeel.

257  Prak stelt dat in 1743 68 Leidenaren een 
‘volwaardige’ (geen heerschapskamer!) buitenplaats 
bezaten. De 11 tot 15 buitenplaatsen langs de Oude Rijn 
zijn daar circa 20% van. Prak (1985), 238.

258  Zie overzichtskaart Rijken (2005), 104.
259  Zie zijn lofdicht op buitenplaats Batestein, 

‘Batesteinum’ uit 1738, in Veen (1960), 85. 
260  Voorbeelden zijn het herbouwde kasteel 

Zwieten onder Zoeterwoude, buitenplaatsen Rijnenburg, 
Langerode, Hogerwal, Rijnlust, Rijnoord, Grijpesteijn, 
Brittenrust, Postrust, Hof van Alphen, Rijnstroom (allen 
rond Alphen).

261  Voorbeelden van Amsterdams boerderij-
buitenplaats bezit zijn: Ringburg (tussen 1719-1741 en 
1796-1818), Kruidenburg (van 1615 tot 1712), Raadwijk 
bij Bodegraven (tussen ca. 1741 en ca. 1772), Hoevenrust/
Java Rust (tussen 1779-1823/33).

262  Volgens De Jong bedroeg het aantal 
buitenplaatseigenaren (‘van herenkamer tot 
buitenplaats’) aan het begin van de achttiende eeuw 
‘een handje vol’, steeg het tussen 1715 en 1744 naar ten 
minste 12 en stabiliseerde het aantal zich in het midden 
van de eeuw op 15 tot 20 stuks. De Jong (1985), 226.

263  Rijnleven (Koudekerk), Vredelust 
(Oudshoorn), Raadwijk (Alphen), Postrust (Alphen), 
Vredebest (Alphen), Zeelust (Alphen), Raadwijk 
(Bodegraven), Javarust (Bodegraven), Knodsenburg 
(Bodegraven), Boschlust (Woerden).

264  Regt (1920), 233.
265  Het dan al gesloopte Brittenrust wordt 

door Arnold van Poelien (1740-1803) in 1803 gekocht en 
samengevoegd met het al eerder door hem aangekochte 
Postrust. Het buiten wordt vanaf dat moment ‘Nieuw 
Brittenrust’ genoemd. Regt (1920), 172. 

266  Prak (1985) voor Leiden, De Jong (1985) voor 
Gouda, De Bruin (1986) voor Utrecht, Moes (2012) voor 
heel Zuid-Holland, Furneé (2012) voor Den Haag.

267  Prak (1985), 10.
268  Prak (1985), 10-11.
269  Weber (1987), 93-95.

270  Jong (1985), 246.
271  Prak (1985), 259.
272  Begrip ontleend aan Stone. Zie: Prak (1985), 

14-15.
273   Buitenplaatsen Vrouwevoogd/Blijdorp, 

Meerburg Noord en -Zuid, Byelust, (slot van) Paanderen. 
274  Rijken (2005), 53. Prak (1985), 380.
275  Prak (1985), 16. De Jong (1985), 247. 
276  Prak (1985), 258-259. De Jong (1985), 247.
277  Moes (2012), 40. 
278  Zie voor voorbeelden: paragraaf 8.3, ‘Status 

en distinctie’.
279  Moes (2012), 34-49.
280  Citaat van Van der Laarse zoals opgenomen 

in: Moes (2012), 42.
281  Moes (2012), 283.
282  Moes (2012), 44. Gebaseerd op J. Dronkers 

& H. Schijf, ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat: een 
middel om hun elitepositie in de moderne samenleving 
in stand te houden?’, in: De Nederlandsche Leeuw, jg. 122 
(2005), 152-154.

283  Moes (2012), 46.
284  Moes (2012), 47.
285  Moes (2012), 47-48.
286  Furneé (2012), 19-22.
287  V. Sleebe, ‘Haagse cultuurstrijd’, in: Virtus 

journal of nobility studies, jg. 20 (2013), 244-249.
288  F. Vogelzang, ‘Revolutie in Utrecht’, in: F. 

Vogelzang & J. Wassink (red.), Oud Utrecht jaarboek 2011: 
Wisseling van de Wacht? Stichtse bestuurders in een 
roerige eeuw, Utrecht: 2011, 186. De Bruin (1986), 292. 
Van der Laarse (1999), 11.

289  Brusse & Mijnhardt (2010), 40-47.
290  De Jong (1993), 170-173.
291   J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 

1578-1795, deel I-II, Amsterdam: 1903-1905.
292  A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek 

der Nederlanden, Haarlem: 1852-1878, digitale versie 
Huygens Instituut 2014, 3.

293  Olde Meierink (1995), 122.
294   www.parlement.com/id/vg09llwyt8zs/d_g_

van_teylingen, 15 april 2015.
295  Noordborgh (fam. Asch van Wijck ? - 1789: 

kapittel St. Salvator/Oud Munster), Batestein (fam. Schele 
1767-1807: kapittel van St. Pieter), Nijevelt (fam. Milan de 
Visconti 1741-1765: kapittel van St. Marie), Tjepma (fam. 
Drieling 1806-1829: kapittel St. Salvator/Oud Munster), 
Welgelegen (fam. ter Hove: ?-1772: kapittel van St. 
Marie), Rijnlust (fam. van Bose: 1785 - ?): kapittel St Jan 
en/of St. Pieter). Rhijnshoek (Fam. Reynburg van Eelden: 
1803 - …) kapittel van st. Maarten).

296   J.W.C. van Schaick, ‘Het geslacht Schele en 
het huis Batestein te Harmelen’, in Heemtijdinghen, jg. 29 
(1993), nr. 3, 57-59.



313  In het Leidse register van verponding van 
1742 wordt Samuel I (1685-1757) als enige boekdrukker 
in de stad aangeslagen voor klasse 12 (inkomen van f 
4500- 5500 per jaar). Hij behoorde daarmee niet tot de 
rijkste, maar wel degelijk tot de rijkere ‘gezeten burgers’ 
van Leiden. Zie voor een uitgebreide beschrijving: S. van 
Veen, ‘De Leidse boekhandelaars Luchtmans: gedegen 
verlichting, 1683-1848’, in: Mededelingen van de Stichting 
Jacob Campo Weyerman, jg. 31 (2008), 18-31.

314  Rijken (2005), 148.
315  Rijken (2005), 147.
316  Deze verhouding is gebaseerd op 

een analyse van circa 550 bekende transacties uit 
het basisdatabestand waarvan de relatie tussen 
eigenaars met zekerheid kon worden vastgesteld. Het 
werkelijke aantal transacties bedraagt binnen de totale 
onderzoeksperiode echter ongeveer het dubbele. 

317  Verkoop binnen familiair verband komt maar 
uiterst sporadisch voor en is dan vaak gekoppeld aan het 
uitkopen van familieleden vanuit een erfenis of na een 
gezamenlijke aankoop van een buitenplaats.

318  Berendrecht Aarlanderveen (1646-1753: 6 
gen. Van der Meer-Ypelaar), Raadwijk Bodegraven (1720-
1772: 3 gen. Van Dussen), Hoevensrust/Javarust (1678-
1772: 5 gen. Van der Hoeven-Vingerhoedt), Lange Hoeve 
(1684-1766: 5 gen. Van der Hoeve-Rijckevorsel), Nijevelt 
(1711-1765: 3 gen. Milan de Visconti), Tjepma (1622-
1806: 5 gen. Quarebbe-Ram van Schalkwijk).

319  Nippon (1845-1894: 2 gen. Von Siebold), 
Rijnvreugd (1817-1938: 5 gen. Von Massow-Bylandt), 
Swanendrift (1734-1813:  5 gen. Bosch- van der Meersch), 
Rijnlust (1811-1917: 5 gen. Kalkhoven-Piek), Woellust 
(1814-1894: 4 gen. Wichers-Wernink), Rust en Werk (ca 
1800-1879: 5 gen. Hoffer de Kanter – Piek), Buitendorp 
(1795-1875: 4 gen. Eeftinck-Schattenkerk), Groot Rhodos 
(1777-1901: 4 gen. Ter Meulen), Rijnoord (1803-1907: 
4 gen. Bredius), Boschlust (1798-1916: 4 gen. Van 
Teylingen), Huize Harmelen (1664-1913: 7 gen. De With-
van Beusechem-De Joncheere), Mariënberg (ca 1800 � 
1950: 5 gen. Lenssinck-Verweij), Voorn (1825-1952: 5 
gen. Meertens), Welgelegen (1803-1920: 5 gen. Van de 
Broeke). 

320  Rijken (2005), 147.
321  De toevoeging ‘state’ wordt in de literatuur 

wisselend wel en niet gevoerd. Hij verwijst naar de Friese 
connectie van het buiten. De naam Tjepma wordt al voor 
1600 gevoerd en verwijst waarschijnlijk naar een huis 
onder Roordahuizen in Friesland met dezelfde naam. 
Beide buitenplaatsen waren in de zeventiende eeuw 
in eigendom van de familie Quarebbe. Olde Meierink 
(1995), 552. G. van Klaveren, ‘Tjepma’, in: Jaarboekje Oud 
Utrecht. Utrecht: 1954, 111.

297  Heurneman & Van Santen (2006), 30.
298  Prak (1985), 395.
299  Bijvoorbeeld bij Klein Poelgeest in 1845, 

zie: Rijken (2005),162. Swanendrift in  1813, zie: Regt 
(1920), 203. Langeroden in 1778, zie: Labordus (2013), 67. 
Zeerust in 1842, zie: Regt (1920), 211. Woellust in 1894, 
zie: Regt (1920), 223.

300  Rijken (2005), 159.
301  www.hansknijff.com/achtergrond%20

informatie5.htm, 15 april 2015.
302  W.R.C. Alkemade, ‘Gemeentebesturen 

van Barwoutswaarder en Rietveld 1851-1964’, in: 
Heemtijdinghen, jg. 26 (1990), nr. 1, 81-101.

303  Ibidem.
         304  J.H. de Vlieger, ‘De Loodwitmakery aan 
den Ouden Rijn: ruim twee eeuwen loodwitfabricage in 
Bodegraven’, in: Heemtijdinghen, jg. 25 (1989), nr. 3-4, 
54-79.

305  J.W. Schoonderwoerd, ‘Damzigt boerderij, 
spijkerfabriek, buitenplaats, tehuis voor krankzinnige 
vrouwen’, in: Tijdschrift van de Historische Vereniging 
Vleuten, De Meern, Haarzuilens, jg. 17 (1997), nr. 4, 91-95.

306  De vestiging van een loodwitfabriek ver 
buiten de stad, zoals in Bodegraven (bij buitenplaats 
Rhodos te Bodegraven) of de Ivoorzwartbeenfabriek (bij 
Rust en Werk te Alphen), zal net als de vestiging van een 
aantal andere vervuilende industrieën op het platteland 
ook ingegeven zijn door toenemende regelgeving van de 
steden zelf. De trek naar buiten van fabrikanten zal dan 
ook deels een noodzakelijkheid zijn geweest.

307  Bijvoorbeeld Vredenlust onder Koudekerk 
dat tussen 1810-1812 bewoond wordt door Ds. Johannes 
Horthemels Hanssen (1758-1826), Withenlust onder 
Bodegraven tussen 1789-1801 wordt bewoond door Ds. 
Reijnier Godfried Batz (1722-1801). 
        308  Kadastraal minuutplan, Gemeente 
Koudekerk, sectie B4: De waarden, percelen 661-670. 
www.watwaswaar.nl, 15 april 2015.

309  A. Kapper, De Goudkust van Suriname: 
historisch landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke 
inrichting en cultureel erfgoed van de plantages langs de 
Commewijne-rivier in Suriname (1667-1863), Groningen: 
2010, 37-38. 

310  Regt (1920), 224.
         311  Vgl. H. French & M. Roherty, Man’s estate. 
Landed gentry masculinities, Oxford: 2012. T. Lummis, & 
J. Marsh. The Woman’s Domain: Women and the English 
Country House, New York: 1990. Girouard (1978).

312  Rijken (2005), 97-98.



342  NA, digitaal krantenarchief, Haarlemsche 
Courant, 3 december 1776, www.delpher.nl, 15 april 
2015. 

343  Na, digitaal krantenarchief, Leydsche 
Courant, 21 januari 1765, www.delpher.nl, 15 april 2015.

344  Hazebroek (1734), 70. Cursivering auteur.
345  Zie voor theekoepels in de Vechtstreek: 

W. Meulenkamp, Theekoepels en tuinhuizen in de 
Vechtstreek: overvloed en welbehagen, Weesp: 1995.

346  Bijvoorbeeld Brittenrust, Raadwijk, Byelust.
347  J.H. Kernkamp, ‘Brieven uit de 

correspondentie van Pieter De la Court en zijn verwanten 
(1661-1666)’, in: Bijdragen en Mededelingen van het 
Historisch Genootschap: deel 70, Groningen: 1956, 82-85.

348  Zie: Griffioen van Waarder (1821), 83-84. 
Andere voorbeelden zijn opgenomen in De Vries (1998), 
19-40. Veen (1960). 

349  Rijken (2005), 172. 
350  De Jong (1985), 229. Onbekend is welke 

buitenplaats het hier betreft.
351  De la Court (1737), 2.
352  De la Court (1737), 38.
353  Olde Meierink (1995), 17.
354  De la Court (1737), 42.
355  Huis Wulvenhorst, Te Nesse, Linschoten en 

Nieuw Linschoten, Heulestein. Zie: Olde Meierink (1995).
356  De trekschuit had een gemiddelde snelheid 

van 7 km/uur. Zeilschepen hadden (bij wind!) een 
gemiddelde snelheid van maximaal 4 km/uur. Gebaseerd 
op De Vries (1981), 20, 64-65.

357  Brusse & Mijnhardt (2010), 73. De Vries 
(1981), 28-31.

358  De Vries (1981), 23. 
359  C.J.A. Helvoort, De oude Rijn als vaarwater, 

Woerden: 1917, 5.
360  De Vries (1981), 31.
361  De Vries (1981), 33.
362  De Vries (1981), 47.
363  Labordus (1984), 23-34. 
364  Van Luttervelt (1948), 52-58 over de 

ontsluiting via water en 58-62 voor de ontsluiting over 
land.

365  NA, digitaal krantenarchief, Opregte 
Haarlemsche Courant, 1 maart 1783 (verkoopadvertentie 
buitenplaats Lagenburg). Cursivering door auteur.

366  De Vries (1981), 81, 86-87.
367   Beschrijvingen o.a. in dagboek Talman uit 

1698, in: Strien (1990), dagboek Groen van Pinksteren 
uit 1822, www.resources.huygens.knaw.nl, Hazebroek 
(1734).

368  De la Court (1737), 1. 
369  Veen (1960), 85.

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 7

322  Van Klaveren (1954), 109-140.
323  Vriendelijke mededeling van A. van Oosterom 

aan auteur. 
324  J.F. van Rooijen, ‘De Uithof, een verdwenen 

buitenplaats te Harmelen’, in Heemtijdinghen, jg. 37 
(2001), nr. 4, 69-75. 

325  Van der Laarse (1989), 11.
326  Term ‘mentale dwang’ ontleend aan Van der 

Laarse (1989), 11.
327  Van der Laarse & Kuiper (2005), 11.
328  Schmidt (1986), 11.
329  Schmidt (1886), 12.
330  Girouard (1978), De Jong (1993), Van der 

Laarse & Kuiper (2005), Smeets (2005), Moes (2012).
331  Roorda (1961), 37.
332  Term ‘lengteprofiel’ ontleend aan C. Schmidt, 

‘Een lengteprofiel van het Hollandse patriciaat: het geslacht 
Teding van Berkhout 1500-1900’, in: J. Aalbers & M. Prak 
(red.), Bloem der natie: adel en patriciaat in de Noordelijke 
Nederlanden, Amsterdam: 1987, 129-140, 184-186.

333  Zie voor uitgebreide historiografie voor de 
zestiende en zeventiende eeuw: De Jong (1983). Voor de 
achttiende eeuw: Tromp (2012). Voor de situatie rond 
Leiden in de zeventiende en achttiende eeuw: Rijken 
(2000).

334  P. De la Court van der Voorst, Byzondere 
aenmerkingen […], eerste boek: hoofddeel, Leiden: 1737, 
1-5.

335  De la Court (1737), 2.
336  Zie voor een historiografie van het stad-land 

motief: V. Bezemer Sellers, Courtly Gardens in Holland 
1600-1650, Amsterdam/Woodbrigde: 2001, De Jong 
(1996). De jong (1983). Veen (1960).

337   W.B. de Vries, Wandeling en verhandeling: 
de ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de 
zeventiende eeuw (1613-1710), Hilversum: 1998, 37-38.

338  L.W. van Merken, ‘Bydorp’, in: L.W. van 
Merken, De waare geluksbedeeling […], Amsterdam: 1792.

339  Veen (1960), 85.
340  Van Merken (1792), 172-173.
341  NA, digitaal krantenarchief, Leydsche Courant, 

7 december 1750, www.delpher.nl, 15 april 2015.



370  Veen (1960), 102.
371  Van Merken (1792), 169, 170-180.
372  De reconstructiekaart is gebaseerd op 

gegevens uit de OAT (1832). De continuïteit blijkt uit 
de bewaard gebleven opgaven van de omvang van de 
buitenplaatsen uit elkaar opvolgende verkoopaktes/
verkoopadvertenties, een vergelijking van de OAT 
met ouder kaartmateriaal (voor 1832) en jonger 
kaartmateriaal (na 1832) zoals de TMK uit 1840 of de 
Bonnekaart van rond 1875. 

373  Zeilmaker (2004), 20.
374  Bijvoorbeeld bij Voordorp (Leiderdorp) en 

Rijnstroom (Alphen).
375  Griffioen van Waarder (1821), 69-71 (noot 

bij p38).
376  Bijvoorbeeld rond Leiden: Rijn en Landzicht, 

Buitenzorg. Rond Alphen: Raadwijk, Postrust en 
Welgelegen.

377  De verschillen in positie van boerderijen ten 
opzichte van de rivier zijn al zichtbaar op de kaart van Dou 
en Broeckhuijzen uit 1647 van Rijnland. 

378  Pas in de laatste helft van de negentiende 
eeuw wordt als onderdeel van de grote stroom sloop- 
en herbouw van boerderijen er soms voor gekozen om 
dichter op de dijk te bouwen. Ook toen had dit in veel 
gevallen verzakkingen tot gevolg. 

379  Strien (1990), 54. Het gaat hier om de 
buitenplaats Lange Hoeve. Of met het andere ‘stenen 
huis’ ook een buitenplaats wordt bedoeld is onduidelijk. 
Omdat daar in de rest van de tekst wel altijd sprake van 
is lijkt dit aannemelijk. De naam en ligging van deze 
mogelijke buitenplaats zijn echter nog onbekend. 

380  M.K. Gottschalk, Stormvloeden en 
rivieroverstromingen in Nederland III: de periode 1600-
1700, Assen/Amsterdam: 1977.

381  Gottschalk (1977), 415. Van Ven (2003), 167-
170.

382  Brusse & Mijnhardt (2010), 69. Van der 
Laarse (1987), 37.

383  Prak (1985), 118. 
384  Ibidem.
385  Doorn (1961), 17.
386  Doorn (1961), 25.
387  Doorn (1961), 25-28.
388  De Jong (1985), 226. 
389  Prak (1985), 238. De Jong (1985), 226. 
390  Van Luttervelt (1948), 62-64.
391  Zie inleidend hoofdstuk in: F. Vogelzang & 

J. Wassink (red.). Oud Utrecht: jaarboek 2011: Wisseling 
van de Wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw. 
Utrecht: 2011.

392  Aalbers, in Olde Meierink (1995), 54. Olde 
Meierink, in Veenland-Heineman (1992), 34-35.

393  M. Barthels, ‘De staten in Amersfoort en 
de pretense staten in Utrecht’, In Vogelzang & Wassink 
(2011), 90.

394  Struijck (1984), 191, 205. 
395  Olde Meierink (1995), 38.
396  Het betreft de heerlijkheden Nieuwkoop, 

Portengen, De Lage Haer, Gerverskop, Gieltjesdorp 
en Vijfhoeven (tezamen goed voor 65 huizen). Trip de 
Marez bezat verder naast Klein Poelgeest ook het slot 
Hagenstein en het Trippenhuis in Amsterdam. Roefstra 
(1992), 15.

397  Ridderhofstad Nijevelt met de omliggende 
ambachtsheerlijkheden Veldhuysen, Bijleveld, Roswijde, 
Reyerskop-Lichtenberg en het gerecht Ouden Rijn-
Heycop. Daarnaast de ridderhofstede Hindersteyn langs 
de Langbroekerwetering.

398  Alkemade (1999), 87-91.
399  UA, 1001, Huis Amerongen, inv.nr. 3539, 

inkomende brieven van Luls, M, burgemeester van 
Utrecht 1733-1742. 

400  Zie noot 390. 
401  Smeets (2005), 105-106. 
402  Rijken (2005), 164.
403  Kooijmans (1987), 99.
404  De Jong (1985), 238. 
405  Voorbeelden zijn Paardenburg, Hoogenburg, 

Knodsenburg, Lagenburg, Ringburg, Kruidenburg, 
Rustenburg, Noordborgh.

406  Voor Leiden: het meeste grondbezit is 
te vinden onder de regenten (8%). Bij de gegoede 
protestante burgerij was dat maximaal 4%. Grote 
uitzondering zijn de katholieke gegoede burgers waarbij 
de financiële portfolio voor 29% uit land bestond. Prak 
(1985), 117. Zie verder De Jong (1985), 111.

407  Prak (1985), 118.
408  Prak (1985), 134.
409  NA, digitaal krantenarchief, Oprechte 

Haarlemsche Courant, 10 oktober 1816. www.delpher.nl, 
15 april 2015.

410  Prak (1985), 239. 
411  NA, digitaal krantenarchief, Oprechte 

Haarlemsche Courant, 28 februari 1782, huuradvertentie 
buitenplaats Valkendam. www.delpher.nl, 10 maart 2015.

412  Klaveren (1954), 109-140.
413  Beelaerts (1913), 110.
414  Voorbeelden (guldens/jaar): Rijnleven 

Koudekerk (1839): 300,-, Uitweg Harmelen (1842) 300,-, 
Vredelust (1835): 300,-,  Den Tol (1850): 500,-, Ruimzigt 
(1851): 250, -.

415  Van Rooijen (2001): 112-120. 
416  J. Bieleman, Boeren in Nederland, 

Geschiedenis van de landbouw 1500-2000, Amsterdam: 
2008.



417  Bieleman (2008), 81. 
418  Abrahamse (2012), 44 en citaat 20 met 

verwijzing naar eerder onderzoek van G.J. Borger, Het 
groene hart: een Hollands cultuurlandschap, Utrecht: 
1997 en E. Schmitz, ‘Het boerenhuis in Diemen’, in: 
Historische kring Diemen, jg. 12 (2002), nr. 2, 2-8.

419  Abrahamse (2012), 44.
420  Abrahamse (2012), 44.
421  Zie beschrijvingen van Kuyper van nog 

bestaande (vroeg) zeventiende eeuwse boerderijen langs 
de Oude Rijn rond bijvoorbeeld Aarlanderveen en Alphen. 
Kuyper (2002), 228-384. 

422  Kuyper (2002), 257.
423  Van Luttervelt (1948), 62-63. 
424  R. van Drie, ‘Het begrip Ridderhofstad in de 

16e en 17e eeuw’, in Olde Meierink (1995), 45. 
425  Zie ook paragraaf 8.4. 
426  Olde Meierink, in Veenland-Heineman 

(1992), 34-35.
427  Olde Meierink (1995), 33.
428  Olde Meierink (1995), 38.
429  Olde Meierink (1995), 41-54.
430  Vogelzang & Raven (2013), 95. Olde 

Meierink, in Veenland-Heineman (1992), 37. 
431  Regt (1920), 235-236. 

444  De eerste keer dat sprake is van het 
aanprijzen van uitzicht over de landerijen is gevonden 
in de advertentie voor de verkoop van de buitenplaats 
Meerburg  (Zoeterwoude) in 1807 ‘hebbende verscheiden 
alleraangenaamste en wijduitgestrekte gezigten op en 
langs de rivier de Rhijn, alsmede over de daar agter 
gelegen landerijen.’ NA, digitaal krantenarchief, Algemene 
Courant, 1 december 1807, www.delpher.nl, 10 maart 
2015.

445  Kloot Meyburg (1920), 8.
446  Citaat overgenomen uit: Rijken (2005), 155.
447  M. Rijkelijkhuizen,’Ivoorzwartfabriek in 

Alphen’, in: De Viersprong, nr. 107, Alphen: 2011, 43-46.
448  Rijken (2005), 71. 
449  NA, digitaal krantenarchief, Leydse Courant, 

7 januari 1782, www.delpher.nl, 15 maart 2015.
450  NA, digitaal krantenarchief, Leydse Courant, 

6 april 1801, www.delpher.nl, 15 maart 2015.
451  Zie voor Vredelust: Regt (1920), 216. Voor 

Knodsenburg: NA, digitaal krantenarchief, Oprechte 
Haarlemsche Courant, 22 mei 1792, www.delpher.nl, 15 
maart 2015.

452  Rijnoord (Woerden), Boschlust, Huize 
Harmelen, Overvliet, Welgelegen (Utrecht).

453  G. van Laar, Magazijn van Tuin-sieraaden 
[…], Amsterdam: 1802-1809. 

454  Tromp (2012), 287. Bezemer Sellers (2011), 
36-37.

455  Rijnoord is in het Magazijn afgebeeld 
op plaat LXXXVII en LXXXVIII. Plaat LV laat een deel 
van de tuin op grond van Postrust zien. Een deel van 
Raadwijk wordt afgebeeld op plaat LXIII. Bezemer Sellers 
stelt dat Buitenzorg afgebeeld staat op plaat LVI. Zie: 
Bezemer Sellers (2011), 28. Van der Does beschrijft de 
betrokkenheid van Van Laar rond Zwammerdam op 
Withenlust en de tuin van de heer Goetzee. Zie: Van der 
Does (2008), 9-10. Holwerda beschrijft de betrokkenheid 
van Van Laar bij zijn Dordtse clientèle als onderdeel van 
zijn identificatie van plaat CIV. Zie: Holwerda (2015) en 
figuur 6.

456  Smeets (2005), 27-29, 125-126. Moes 
(2012), 146-159.

457  A. van der Woud, Het lege land: de 
ruimtelijke orde van Nederland: 1798-1848.Amsterdam: 
2004, 141-194.

458  Tromp (2012), 35-50. Smeets (2005), 144-
182.

459  Na, digitaal krantenarchief, Kleine Courant, 
26 januari 1885, verhuur advertentie voor ‘Het buiten 
Rijnstroom, zeer riant gelegen over Alphen met het 
uitzicht over den Rijn, alsmede op den spoorweg Leiden-
Woerden, zijnde vijf minuten van het station Alphen […]’. 
www.delpher.nl, 15 januari 2015.

Hoofdstuk 9
432  Mulder (2006).
433  Moes (2012), Van der Laarse & Kuiper 

(2005), Van der Laarse (1999), Duijvendak (2005). 
434  Brusse & Mijnhardt (2010), 12-33.
435  Brusse & Mijnhardt (2010), 20.
436  Ibidem.
437  De Jong (1985), 19-20.
438  Brusse & Mijnhardt (2010), 20.
439  De Bruin (2000), 56.
440  Zie reconstructie overzicht paragraaf 5.3. 
441  Brusse & Mijnhardt (2010), 84-85.
442  Hazebroek (1734), 56.
443  De laatst gevonden advertentie waarin 

expliciet het uitzicht op de weg wordt aangeprezen is de 
advertentie voor de verkoop van buitenplaats Rijnstroom 
(Alphen) uit 1841 ‘hebbende overal een uitmuntend 
schoon en ruim uitzigt op Alphen, over den Rijn, den 
straatweg van Leyden op Utrecht, het nieuwe kanaal en 
de heerlijkste landerijen’. NA, digitaal krantenarchief, 
Algemeen Handelsblad, 18 mei 1841, www.delpher.nl, 10 
maart 2015.



238

460  Labordus (2003), 67.
461  UU, 87, Familie van Rijckevorsel, inleiding op 

het archief.
462  Mulder (2006), 23, 27. 
463  De Bruin (2009), 95. 
464  Jonker (2000), 89. Van der Laarse (1989), 65-

67. Labordus (1984), 23-34. Doorn (1961), bijlage 28. Kloot 
Meyburg (1920), 8-37.

465  Weltevreden: Oprechte Haarlemsche Courant, 
23 juni 1821, Vredeslust: Leydse Courant, 8 december 
1823, Raadwijk: Oprechte Haarlemsche Courant, 4 februari 
1826. Allen: NA, digitaal krantenarchief, www.delpher.nl, 15 
maart 2015.

466  Samenvoeging van Lust tot Rust met Tolslust. 
Zie NA, digitaal krantenarchief, Leydse Courant, 24 oktober 
1828, www.delpher.nl, 15 maart 2015.

467  Van Doorn (1961), 25-26.
468  NA, 2.02.01, Staats secretarie, inv.nr. 13, 

stukken 24 maart 1814, bundel no 4: brief Staten van 
Utrecht met voorstel van provinciale notabelen en 
uiteindelijke lijst met genodigden.

469  Van Santen (2008), 18-19. 
470  Heurneman & Van Santen (2006), 21-23. Van 

Santen (2008), 18-19.
471  G. van Klaveren, ‘Tjepma’, in: Jaarboekje Oud 

Utrecht. Utrecht: 1954, 109-140. 
472  Olde Meierink (1995), 553 met verwijzing naar 

Van der Aa Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 
VI. Gorinchem: 1845, 54-55 en Bardet (1975), 282. 

473  Van Klaveren (1954), 135-140. De 
naam Marianus Cornelis van Brakel die Van Klaveren 
gebruikt is niet correct. Het moet zijn Cornelis Jakob 
van Brakel, geboren in 1833 als zoon van Cornelis 
(Marianus?) van Brakel en Constantia Henriette Sontag. 
Overleden te Oudenrijn in 1900. Zie: https://www.
wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/
a2apersonid/595081347/srcid/30642512/oid/24. , 18 mei 
2015.

474  De naam Tjepma(state) wordt al voor 1600 
gevoerd en verwijst waarschijnlijk naar een huis onder 
Roordahuizen in Friesland met dezelfde naam. Beide 
buitenplaatsen waren in de zeventiende eeuw in eigendom 
van de familie Quarebbe. Olde Meierink (1995), 552. Van 
Klaveren (1954), 111.

Hoofdstuk 10
475  Van Luttervelt (1948), 255. 



239

Lijst met gebruikte afkortingen

HHR:   Hoog Heemraadschap Rijnland
HVA:   Historische Vereniging Alphen 
GAL:  Gemeentelijk Archief Leiden (nu ELO)
LJB:   Leidsch Jaar Boekje
NA:   Nationaal Archief
OAT:   (kadastrale) Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels
RCE:   Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
RHC RL:   Rijks Historisch Centrum Rijnland & Lopikerwaard
RKD:   Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie
SAR RM:   Streekarchief Rijnlands Midden
STIBOKA:   Stichting Bodem Kartering
TMK:   Topografisch Militaire Kaart
UA:   Utrechts Archief
UBL:   Universiteits Bibliotheek Leiden
UL:  Universiteit leiden
UU:  Universiteit Utrecht

Redactionele keuzes

Buitenplaatsnamen
De spelling van de eigennamen van veel buitenplaatsen wisselt sterk in de tijd, zowel in primaire 
bronnen als ook in de literatuur. Om verwarring te voorkomen is daarom in dit rapport consequent 
de moderne spelling toegepast. Rhynvreugdh, Rhijnvreugd of Rhijn-vreugd wordt daarbij bijvoorbeeld 
consequent Rijnvreugd. Alleen bij de buitenplaatsen waar geen sprake is van wisselende spellingen 
(bijvoorbeeld Agthoven) is de naam ongewijzigd toegepast. Een aantal buitenplaatsen heeft daarnaast 
in de loop der tijd een andere naam gekregen. In het rapport wordt de meest voorkomende naam 
gebruikt (vaak de laatst voorkomende). Als het voor de duidelijkheid nodig is, worden beide namen 
opgenomen (b.v. Hoevensrust/Javarust). Tot slot komen een aantal namen meerdere keren voor in het 
gebied. In dat geval is tussen haakjes de naam van de dichtstbijzijnde plaats genoemd. Bijvoorbeeld (L.) 
voor Leiden, (A.) voor Alphen, U. voor Utrecht et cetera.

Oude Rijn / Leidsche Rijn
In dit rapport wordt het totale traject van de rivier tussen Leiden en Utrecht ‘Oude Rijn’ genoemd. In 
werkelijkheid heet het gekanaliseerde deel tussen Harmelen en Utrecht Leids(ch)e Rijn. Om onnodig 
lange namen in de tekst te voorkomen wordt dit onderscheid alleen gemaakt als dit nodig is ter verdui-
delijking of het gekanaliseerde deel van de Leidsche Rijn, of de Middeleeuwse meanderende Oude Rijn 
die noordelijker ligt, wordt bedoeld.

Annotatie en bronvermelding
Bij de annotatie is gebruik gemaakt van de stylesheet van de Chicago Manuel of Style. Bronverwijzingen 
naar citaten zijn daarbij in eindnoten opgenomen. Bij de eerste vermelding van een publicatie worden 
de bibliografische gegevens in de eindnoot volledig opgenomen. In volgende verwijzingen wordt alleen 
de achternaam van de auteur in combinatie met het jaar van publicatie en paginanummers opgenomen. 
Citaten in de tekst zijn herkenbaar door plaatsing tussen aanhalingstekens (korte citaten in lopende 
tekst) of cursivering (apart staande langere citaten). Begrippen die ontleend zijn aan een specifieke 
auteur worden bij een eerste vermelding tussen aanhalingstekens geplaatst met een verwijzing naar de 
bron in een voetnoot. In het verdere verloop van de tekst worden deze begrippen zonder aparte bron-
vermelding gebruikt. Een voorbeeld is het begrip ‘maatschappelijk vermogen’ van Cees Schmidt. 

Weergave kaartmateriaal
In het rapport zijn twee soorten kaartmateriaal opgenomen. De eerste categorie bestaat uit specifiek 
voor dit onderzoek door de auteur vervaardigde overzichtskaarten van het buitenplaatslandschap. 
Deze kaarten zijn voorzien van legenda, noordpijl en schaalbalk. Daarnaast zijn er allerlei (uitsneden 
van) historisch kaartmateriaal of door andere auteurs vervaardigde kaarten opgenomen ter illustratie. 
Deze kaarten zijn vaak in verkleinde vorm overgenomen en niet voorzien van een complete legenda en/
of schaalbalk. In het onderschrift is de relevante informatie duidelijk gemaakt. Alle kaarten zijn noord 
georiënteerd. Als dat niet zo is wordt dit apart beschreven in het onderschrift.
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In de zeventiende en achttiende eeuw ontstaat er langs de oevers van de Oude Rijn tussen Leiden 
en Utrecht een buitenplaatslandschap met meer dan 125 buitenplaatsen. Twee eeuwen later zijn de 
meeste al weer gesloopt of omgevormd tot boerderijen. De invloed van kleiwinning. Het geleidelijke 
vervalproces via een tussenfase met nieuwe lokaal gewortelde eigenaren. De volwaardigheid van een 
buitenverblijf geïntegreerd in een boerderij. Deze reconstructie laat zien dat de buitenplaatscultuur van 
de Republiek en het jonge Koninkrijk grote regionale verschillen kende en dat de hegemonie van de 
Vechtstreek als nationaal referentiemodel voor andere gebieden aan nuancering toe is.


