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VOORWOORD 

 
Toen ik 18 was en begon met studeren, had ik geen idee wat ik 

wilde doen. Na een jaar kwam ik uiteindelijk terecht bij 

kunstgeschiedenis. Vooral de brede insteek van de studie sprak 

mij aan en ik denk dat ik achteraf gezien geen betere keuze had 

kunnen maken. Tijdens mijn studie koos ik voor een minor 

landschapsgeschiedenis waarbij ik in het tweede jaar een vak 

over kastelen en buitenplaatsen volgde. Dit vond ik uiteindelijk 

zo interessant dat ik na het behalen van mijn bachelor 

kunstgeschiedenis de master landschapsgeschiedenis ben gaan 

volgen.  

 

Tijdens mijn master volgde ik opnieuw een vak over kastelen en 

buitenplaatsen. Daarnaast heb ik stage gelopen bij het Gelders 

Genootschap met de focus op kastelen en buitenplaatsen. In het 

halve jaar dat ik stage liep en dit vak gevolgd heb, was ik vijf 

dagen in de week bezig met kastelen en buitenplaatsen. Ik heb in deze periode veel geleerd 

en de keuze was dan ook snel gemaakt om mijn scriptie over kastelen en buitenplaatsen te 

schrijven. Zie hier het resultaat.  

Voordat ik begon met studeren, vond ik kastelen en buitenplaatsen al een interessant 

onderwerp. Mijn kijk op kastelen en buitenplaatsen is in de loop van de jaren natuurlijk wel 

veranderd; vroeger vond ik het familiepark op het landgoed van Nienoord interessanter dan 

de borg zelf. Ik zie kastelen en buitenplaatsen nu als een onderwerp waarbij ik alles wat ik 

de afgelopen jaren heb geleerd kan gebruiken. Ik hoop hier in de toekomst nog veel meer 

over te leren.  

 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die me geholpen heeft met het schrijven van deze scriptie. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn begeleider Claartje Wesselink, voor het 

enthousiasme, feedback, adviezen en de vrolijke kaartjes bij de feedback. Ook dank ik 

Hanneke Ronnes voor haar tijd om te fungeren als tweede lezer.  

Graag wil ik Conrad Gietman bedanken voor alle hulp en het meedenken over het 

onderwerp in het vroege stadium van de scriptie. Daarnaast wil ik Jorien Jas van Geldersch 

Landschap en Kasteelen bedanken voor het meedenken over de kasteelmusea en het 

beschikbaar stellen van de bronnen over de Cannenburch en Stichting Vrienden der 

Geldersche Kasteelen. Ik heb hier ontzettend veel aan gehad tijdens het schrijven van de 

scriptie. Ook wil ik Jan Zijlstra van het Nationaal Rijtuigmuseum bedanken voor zijn tijd en 

moeite om mijn vragen te beantwoorden en rond te leiden in het museum. Mijn dank gaat 

daarnaast uit naar Fred Vogelzang voor zijn kennis en adviezen. Verder wil ik Ida Stamhuis 

en Rik van Wegen bedanken voor het mailcontact.  

Ten slotte wil ik Theo Spek bedanken voor zijn enthousiasme tijdens de master 

landschapsgeschiedenis. Ik heb de vakken met veel plezier gevolgd. Ook wil ik Elyze 

Storms-Smeets bedanken voor de begeleiding tijdens mijn stage. Ik heb veel van deze stage 

geleerd en een hele leuk tijd gehad. Tot slot wil ik mijn ouders en Sebastiaan bedanken voor 

het lezen en meedenken.  

 Op tienjarige leeftijd voor 
Schloss Bentheim, 2006. 
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SAMENVATTING 
 

Tegenwoordig komen we kastelen en buitenplaatsen met veel verschillende bestemmingen 

tegen in Nederland. Iedereen die op een kasteel wil trouwen, heeft een groot aanbod aan 

kastelen en buitenplaatsen waar het huwelijk voltrokken kan worden. We zien kastelen en 

buitenplaatsen met recreatieve functies, zoals hotels, restaurants en musea. Kastelen en 

buitenplaatsen lijken tevens goed te functioneren als religieuze instelling of zorginstelling. 

De landgoederen en tuinen van de kastelen en buitenplaatsen kunnen ook een 

herbestemming krijgen. In Nederland zijn bijvoorbeeld meerdere pretparken te vinden die 

ontstaan zijn op een landgoed. Hierbij kunnen we denken aan Duinrell te Wassenaar en 

Familiepark Drievliet in Den Haag.  

Veel herbestemmingen van kastelen en buitenplaatsen vonden hun oorsprong in de 

twintigste eeuw. Dit wil niet zeggen dat kastelen en buitenplaatsen hiervoor geen 

herbestemming kregen. Landgoed Meer en Berg te Santpoort kreeg in de vroege negentiende 

eeuw bijvoorbeeld een herbestemming als instelling voor psychiatrische patiënten. Ook 

recreatieve functies van kastelen zagen we in deze eeuw. Het Muiderslot te Muiden opende 

in 1878 zijn deuren als rijksmuseum. Desalniettemin was het aantal herbestemmingen van 

kastelen en buitenplaatsen in de negentiende eeuw veel lager dan het aantal 

herbestemmingen in de twintigste eeuw. Hierbij speelden verschillende gebeurtenissen en 

samenkomsten van omstandigheden een rol. Ten eerste werden kastelen en buitenplaatsen 

in de negentiende en begin twintigste eeuw afgebroken wanneer het noodlot toesloeg. 

Ondanks meerdere initiatieven was er op dat moment nog geen duidelijke wet of steun voor 

het behoud van monumenten. Door afbraak van een kasteel konden de losse onderdelen van 

het gebouw soms meer opleveren dan het kasteel in zijn geheel.  

Ondertussen verloor de adel in de negentiende eeuw steeds meer rechten en moesten zij 

steeds hogere belastingen betalen. Het gevolg hiervan was dat veel kasteeleigenaren het 

onderhoud van hun eigendom niet meer konden bekostigen. Dit zorgde vooral in de jaren 

twintig en dertig voor een stijging in het aantal kastelen en buitenplaatsen dat een 

herbestemming kreeg of werd verkocht. De komst van de Tweede Wereldoorlog maakte de 

situatie van de kastelen en buitenplaatsen er vanzelfsprekend niet beter op. Menig kasteel 

werd verwoest of beschadigd. Ondertussen werden er steeds meer organisaties opgericht om 

de kasteeleigenaren te helpen, zoals Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de 

Nederlandse Kastelenstichting. De noodklok werd meerdere malen geluid. De Nederlandse 

Kastelenstichting bracht in 1955 bijvoorbeeld het boekje Kastelen in nood : een schets van de 

situatie van de Nederlandse kastelen en historische landhuizen uit. Hoewel de problemen van de 

kasteeleigenaren bij lange na niet waren opgelost, trad de Tijdelijke Monumentenwet in 1950 

in werking. De meerdere initiatieven konden niet elk kasteel redden, maar zorgden er samen 

wel voor dat kastelen en buitenplaatsen in de jaren vijftig en zestig niet snel meer werden 

afgebroken.  

De oorlog had nog lange tijd na de bevrijding van Nederland invloed op de kastelen en 

buitenplaatsen. Vaak was er geen geld voor de renovaties die gedaan moesten worden aan 

de kastelen. Hierdoor zien we in de jaren zestig een stijging van het aantal kastelen en 

buitenplaatsen met een herbestemming. Toen de belastingen opnieuw werden verhoogd in 

de jaren zeventig, was dit voor veel kasteeleigenaren de laatste druppel die het glas deed 

overlopen. De kosten van het onderhoud van de kastelen en buitenplaatsen liepen zo hoog 

op dat veel kasteeleigenaren besloten hun kasteel te verkopen of te laten herbestemmen.  
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De stijging van het aantal kastelen en buitenplaatsen met een herbestemming die in de jaren 

zestig begon, werd in de jaren zeventig en tachtig stevig doorgezet.  

Eén van deze herbestemmingen was het gebruiken van de kastelen en buitenplaatsen als 

museum. Hierbij kan een tweedeling gemaakt worden tussen de vroege kasteelmusea van de 

twintigste eeuw, en de latere kasteelmusea. Deze latere kasteelmusea zijn ontstaan na de 

jaren zestig, waarbij we een grote stijging zagen van het aantal herbestemmingen van 

kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Vroege kasteelmusea in Nederland zijn 

bijvoorbeeld de Menkemaborg te Uithuizen, de Cannenburch te Vaassen, het Nationaal 

Rijtuigmuseum in Nienoord te Leek en Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht. 

De Menkemaborg kreeg de herbestemming van kasteelmuseum in de jaren twintig van de 

vorige eeuw. De laatste bewoner was in 1902 overleden waarna de erfgenamen besloten de 

borg met het landgoed te schenken aan stichting Museum voor Oudheden te Groningen. De 

voornaamste reden hiervoor was dat de borg behouden zou blijven. De stichting besloot de 

borg in te richten als een huis waarin de Ommelander jonkers uit de zeventiende en 

achttiende eeuw zouden kunnen hebben gewoond. De borg werd ingericht in stijlkamers 

met zoveel mogelijk voorwerpen uit de gekozen tijd. Aanvankelijk was het museum nog niet 

in zijn geheel aangekleed omdat de collectie voor het museum nog opgebouwd moest 

worden. Deze collectie groeide in de loop der jaren na de opening van het museum. 

Daarnaast werd de tuin hersteld naar het voorbeeld van een tuinplan van de Menkemaborg 

uit de vroege achttiende eeuw.  

De Cannenburch werd in 1952 geopend als kasteelmuseum. Na de oorlog was het kasteel 

geconfisqueerd door de Nederlandse Staat als vijandelijk bezit. Het Nederlands 

Beheersinstituut droeg de zorg voor het kasteel met het bijbehorende landgoed over aan 

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen waarna zij het kasteel voor één gulden konden 

kopen in 1951. Deze ‘goedkoop’ was ‘duurkoop’ want het kasteel verkeerde in slechte staat. 

Delen van het kasteel werden gerestaureerd met het doel de Cannenburch zo snel mogelijk 

te openen als kasteelmuseum. Dit gebeurde in de zomer van 1952. Delen van het kasteel 

waren op dat moment nog niet toegankelijk omdat zij nog in slechte staat verkeerden en de 

stichting geen geld had om de renovaties uit te voeren. Daarnaast had de stichting ook geen 

geld om een collectie aan te leggen voor het kasteel. Het idee was om de Cannenburch in te 

richten naar voorbeeld van de Menkemaborg, dus stijlkamers van een edelmanshuis. Door 

bruiklenen en schenkingen kon de collectie van de Cannenburch steeds verder ontwikkeld 

worden, ook na de opening van het museum.  

Nienoord heeft een tragische geschiedenis. De laatste bewoners verongelukten in het begin 

van de twintigste eeuw. De erfgenamen waren op dat moment dertien en vijf jaar oud en 

verhuisden van Leek naar Wassenaar. De borg had meerdere functies in de jaren na de dood 

van de familie, zoals museum en woonhuis. Het landgoed was toegankelijk voor iedereen. In 

1950 verkocht erfgenaam Bram van Panhuys Nienoord met landgoed aan de gemeente Leek. 

Aanvankelijk wist de gemeente niet welke bestemming zij de borg wilde geven. Het 

Nationaal Rijtuigmuseum bleek de oplossing te zijn en vestigde zich in de bijgebouwen en 

de borg zelf. Aanvankelijk stelden zij vooral rijtuigen tentoon, maar breidden ze hun collectie 

verder uit met voorwerpen die te maken hadden met Nienoord. Het museum opende in 

1958. De collectie werd steeds verder aangevuld en al snel na de opening kampte het 

museum met ruimtegebrek. Uiteindelijk werd er in de tuin van de borg een nieuwe tuinhal 

gebouwd om het museum uit te breiden. 
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Waar de bovenstaande musea beginnen met een overname van een kasteel, begint de 

geschiedenis van Sypesteyn met eigenaar Henri van Sypesteyn. Van Sypesteyn had een 

familiecollectie die hij graag wilde laten zien aan de wereld. Hij was de laatste in de 

mannelijke lijn van het geslacht Van Sypesteyn en probeerde het verhaal van zijn familie in 

leven te houden door middel van het bouwen van een kasteelmuseum. Van Sypesteyn kocht 

een stuk grond in Nieuw-Loosdrecht waar ‘Huys Sypesteyn’ zou hebben gestaan.                  

Bij opgravingen op zijn land dacht Van Sypesteyn dat er delen van dit huis waren gevonden. 

Uiteindelijk bleken de vondsten afkomstig te zijn van een boerderij die ooit op de plaats had 

gestaan. Van Sypesteyn legde een tuin aan en maakte tentoonstellingen in de boerderijen op 

zijn aangekochte grond. Hij liet een kasteel bouwen te midden van zijn tuin. De bouw van 

het kasteel werd in 1927 afgerond. Henri van Sypesteyn bleef zijn collectie uitbreiden en 

richtte het kasteel in met stijlkamers. Naast zijn familiecollectie kocht hij streekgebonden 

voorwerpen om het kasteel in te richten, zoals Loosdrechts porselein.  
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In deze inleiding wordt uitgelegd op welke manier het onderzoek voor de scriptie tot stand 

is gekomen. Ten eerste zal besproken worden hoe het onderwerp van deze scriptie is 

gekozen. De opbouw van de scriptie wordt besproken samen met de hoofd- en deelvragen 

van elk hoofdstuk. Daarnaast zullen we kijken naar de bronnen en andere hulpmiddelen die 

voor de scriptie gebruikt zijn.  

Aanleiding tot onderzoek 

We gaan terug naar het jaar 1954, waarin de zevende landelijke museumdag werd gehouden 

op kasteel de Cannenburch in het Overijsselse Vaassen. De directeur en het bestuurslid van 

de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, de heren Buurman en Staring, waren 

verheugd dat de museumdag in hun nieuwe kasteelmuseum werd gehouden. De 

Cannenburch was op dat moment twee jaar open voor publiek. De zevende museumdag 

stond in het teken van kasteelmusea. De heer Staring gaf een lezing over het desbetreffende 

thema. De vraag die Staring gesteld werd door de organisatie van de Museumdag was of 

kastelen konden dienen als musea. Zijn antwoord; “Ik meen van ja.”1 Staring vervolgde zijn 

lezing met een betoog over wat een geschikt kasteelmuseum zou kunnen zijn en waaraan 

een kasteelmuseum moest voldoen.  

Op het moment van de lezing van de heer Staring waren nog maar een paar kasteelmusea te 

vinden in Nederland. In de loop van de tijd breidde het aantal kasteelmusea in Nederland 

zich steeds verder uit. Bovendien breidde de kennis over de Nederlandse kastelen en 

buitenplaatsen en hun herbestemmingen zich uit. In deze scriptie zullen we kijken naar 

vroege kasteelmusea van de twintigste eeuw, een herbestemming die we nog steeds 

regelmatig voorbij zien komen bij kastelen.  Kasteel Ruurlo te Ruurlo opende in 2017 

bijvoorbeeld als kasteelmuseum.  

De herbestemming ‘museum’ is vanzelfsprekend niet de enige herbestemming die een 

kasteel of buitenplaats kan krijgen. Andere functies zoals kantoren, bejaardentehuizen, of 

religieuze instellingen komen ook voor, net als commerciële herbestemmingen zoals hotels, 

restaurants en trouwlocaties. In sommige gevallen van herbestemming speelt het landgoed 

een grotere rol dan het betreffende kasteel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

stadsparken zoals Sonsbeek in Arnhem, of pretparken zoals Duinrell in Wassenaar en 

Drievliet in Den Haag. Deze pretparken zijn op landgoederen ontstaan.  

De aanleiding voor deze scriptie is dat herbestemming een onderwerp is dat nog steeds 

relevant is en ook nog steeds invloed heeft op de kasteel- en buitenplaatsencultuur. In de 

scriptie zal de herbestemming tot kasteelmusea centraal staan, maar we zullen ook kijken 

naar de algemene herbestemmingsproblematiek van kastelen in de twintigste eeuw.  

Stand van het onderzoek 

De herbestemming van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen is een onderwerp waar in de 

afgelopen jaren steeds meer aandacht aan is besteed. In 2016 publiceerde de Nederlandse 

Kastelenstichting het boek Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen; een eeuw 

herbestemming, geschreven door Fred Vogelzang. Dit boek is een goede basis voor informatie 

over de herbestemmingen van kastelen en buitenplaatsen. Ook geeft het boek een duidelijk 

overzicht van de verschillende herbestemmingen die de kastelen en buitenplaatsen in de 

 
1 A. Staring (1954), “Kunnen kastelen een museale taak hebben?” Lezing voor de zevende nationale Museumdag. 
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laatste eeuw hebben gekregen. In het rapport Van sprookjeskasteel naar droomhotel; de 

herbestemming van Limburgse kastelen vanaf 1930, geschreven door Maaike Teeuwen, is een 

beeld geschetst van de herbestemming van de Limburgse kastelen. De nadruk ligt hierbij op 

hotels/ hotel-restaurants. Bovendien zijn er verschillende rapporten opgesteld waarin een 

bepaalde herbestemming centraal staat, zoals kantoorlocaties, onderwijsinstellingen, en 

instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.2  

Hoewel deze scriptie vooral gericht is op herbestemming in de twintigste eeuw, werden 

kastelen en buitenplaatsen al veel vroeger opengesteld voor publiek. Dit is te lezen in het 

artikel “Op bezoek bij de adel: De buitenplaats als ‘protomuseum’ vanaf de late zeventiende 

tot de late negentiende eeuw,” geschreven door Hanneke Ronnes en Bob van Toor. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw kon echter pas echt gesproken worden van de 

musealisering van kastelen en buitenplaatsen.3 Waar voorheen vooral op initiatief van 

particulieren werd tentoongesteld, veranderde dit in de negentiende eeuw. Het Altes 

Museum in Berlijn was het eerste publieke kunstmuseum van Europa. Het Altes Museum 

kwam voort uit het groeiende nationalisme en de democratisering. Het museum huisde een 

nationale collectie.4 Hoewel het Altes Museum het eerste museum was, werd dit idee van 

musea verspreid over heel Europa.  

De ontwikkeling van musea hangt nauw samen met het ontwikkelen van cultuurbeheer en 

cultureel erfgoed.5 Een museum zelf kan immers cultureel erfgoed zijn, net als de collectie 

die het museum huisvest. Cultuurbeleid kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw 

op gang, maar het zou nog jaren duren voordat men in Nederland kon spreken van een 

daadwerkelijk cultuurbeleid. Wanneer dit vergeleken wordt met andere landen is te zien dat 

Nederland relatief laat begon met het beschermen en onderzoeken van cultureel erfgoed. In 

1895 werd The National Trust bijvoorbeeld opgericht om het erfgoed in het Verenigd 

Koninkrijk te beschermen. In Nederland waren in deze tijd wel beginselen van 

monumentzorg maar nog geen invloedrijk beleid.  

Daarnaast is de ontwikkeling van de kasteelmusea niet los te koppelen van toerisme. De 

geleerden en jonge aristocraten die vanaf de Renaissance via Parijs naar Rome reisden 

zouden de eerste toeristen genoemd kunnen worden.6 Reizigers breidden hun reizen steeds 

verder uit. Dit werd ook wel de Grand Tour genoemd.  Rob van der Laarse stelt in het artikel 

“De beleving van de buitenplaats. Smaak, toerisme en erfgoed,” dat de Grand Tour een grote 

samenhang had met de bouw van de zeventiende- en achttiende-eeuwse Europese 

buitenplaatsen. De reizigers verwerkten hun reisimpressies in nieuwe buitenplaatsen.7 Door 

onder andere eigentijdse reisgidsen, brieven en prenten is er veel bekend over de Grand 

Tour en het effect die de reizen gehad hebben.  

In de negentiende eeuw kwam het toerisme voor de ‘gewone’ mens op gang. Door de 

industriële revolutie en de uitvinding van de stoomtrein werd de mobiliteit van de mensen 

vergroot waardoor men erop uit kon. Deze mobiliteit groeide in de twintigste eeuw verder. 

Steeds meer mensen bezaten een auto en hadden de tijd om uitjes te maken.  

 
2 Rapporten zoals Harmen Peet (2018), Kastelen en buitenplaatsen herbestemd tot onderwijsinstelling, en Lisette Vos (2010),  
Kastelen Herbestemd. Kastelen en buitenplaatsen als instelling voor geestelijke gezondheidszorg.  
3 Ronnes, Van Toor (2014), 109.  
4 Kleiner (2014), 675.  
5 E.H. Kossmann (1990), “De bewaring  van cultuur  uit  heden en verleden.” Lezing ter gelegenheid van de installatie van de 
Raad voor het Cultuurbeheer.  
6 Van der Laarse (2005), 59. 
7 Ibidem, 66.  
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Probleemstelling 

Over de periode waarbij kastelen werden geïnstitutionaliseerd om openstelling voor het 

publiek te realiseren is niet zoveel bekend. Deze periode loopt van de late negentiende eeuw 

tot aan 1960; de periode van de vroege kasteelmusea. Deze periode zal centraal staan in deze 

scriptie. De hoofdvraag luidt:  

“Hoe verliep de ontwikkeling van de vroege kasteelmusea uit het begin van de          

twintigste eeuw? “ 

Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Zoals voorheen is beschreven, zal de scriptie zich vooral richten op de vroegere twintigste 

eeuw. In het eerste hoofdstuk wordt gekeken naar de herbestemmingen en wat dit inhield 

voor de kastelen. Hiermee zal een breder beeld worden geschetst van de 

herbestemmingsproblematiek wat betreft de kastelen. De hoofdvraag van het eerste 

hoofdstuk luidt; “Waarom en wanneer stootten kasteeleigenaren hun kasteel af en welke 

herbestemmingen kregen de kastelen?”  

Allereerst zullen we kijken naar de golfbewegingen die te zien zijn in de twintigste eeuw. In 

welke tijden verkochten of verlieten kasteeleigenaren hun eigendom meer, in welke periode 

was dit minder en hoe kan dit worden verklaard? Om een vollediger beeld te krijgen zullen 

we ook kijken naar ontwikkelingen in de negentiende eeuw. Het tweede gedeelte van het 

hoofdstuk bestaat uit voorbeelden van herbestemmingen die kastelen en buitenplaatsen 

kregen.  

 

In de scriptie zal specifiek worden gekeken naar de beginjaren van de kasteelmusea uit de 

(vroege) twintigste eeuw. Aan de hand van vier casussen zal beschreven worden hoe het 

verloop van de herbestemming heeft plaatsgevonden en wat de successen en valkuilen 

hierbij waren. Dit zal gebeuren in de hoofdstukken twee, drie en vier. De hoofdstukken zijn 

opgebouwd met een inleiding, middenstuk en conclusie. Het middenstuk bestaat uit vier 

paragrafen over de bestudeerde kastelen, waarin de deelvraag van het hoofdstuk voor elke 

casus beantwoord wordt.  

De vier casussen die gekozen zijn, zijn de Menkemaborg te Uithuizen, de Cannenburch te 

Vaassen, Nienoord te Leek, en Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht. De Menkemaborg is gekozen 

omdat de borg een vroeg voorbeeld was van een kasteelmuseum dat andere kasteelmusea 

heeft beïnvloed. Een van de kastelen die de Menkemaborg heeft beïnvloed, is de 

Cannenburch. De Cannenburch is gekozen omdat de herbestemming een duidelijke link 

heeft met de Tweede Wereldoorlog en de collectie bijna volledig opgebouwd moest worden. 

Nienoord is gekozen omdat de borg werd verhuurd door gemeente Leek aan het Nationaal 

Rijtuigmuseum om een museum in en om de borg op te richten. De collectie van het 

Nationaal Rijtuigmuseum had in eerste instantie geen directe link met de borg. Sypesteyn is 

een particulier initiatief van Henri van Sypesteyn die een behuizing zocht voor zijn 

bestaande familiecollectie.  

Om een breder beeld van de vier casussen te schetsen, zal een beknopte samenvatting van de 

(bewoners)geschiedenis gegeven worden. Dit is belangrijk om de gemaakte keuzes tijdens en 

na het herbestemmen van de kastelen te begrijpen. De hoofdvraag die in hoofdstuk twee 

beantwoord zal worden, is; “Hoe verliep de overgang van de kastelen naar musea?”  
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Om deze vraag te beantwoorden zullen we kijken naar de factoren die een belangrijke rol 

speelden bij de overdracht. Daarnaast kijken we naar de staat van het kasteel tijdens deze 

overdracht.  

Het derde hoofdstuk staat in het teken van het inrichten van de kasteelmusea en het 

opbouwen van een passende collectie voor de musea. De casussen worden in dit hoofdstuk 

gevolgd vanaf het moment van de overdracht tot het moment dat het kasteelmuseum zijn 

deuren opende. De hoofdvraag van hoofdstuk drie is; “Hoe zag de opbouwperiode van de 

kasteelmusea eruit?” 

In dit hoofdstuk is een vaste structuur gehanteerd waarbij we kijken naar twee onderdelen. 

Ten eerste zal de staat van het landgoed besproken worden voordat het kasteelmuseum 

werd geopend. Ten tweede wordt de opbouw van de collectie beschreven.  

 

Hoofdstuk vier gaat over de opening van de kasteelmusea. In dit hoofdstuk staan het succes 

en de valkuilen van het kasteelmuseum centraal. De hoofdvraag die bij hoofdstuk vier past, 

is; “Hoe verliep de beginperiode van de opengestelde kasteelmusea?”  

We zullen onder andere kijken naar de bezoekersaantallen en wat de musea deden om het 

bezoekersaantal te verhogen.  

Theoretisch kader 

Onder de vroege kasteelmusea worden kasteelmusea verstaan die ontstonden aan het einde 

van de negentiende eeuw tot 1960. Er is voor deze tijdsafbakening gekozen omdat er na 1960 

een golf aan herbestemmingen van kastelen en buitenplaatsen ontstond. Deze golf kwam 

onder andere door een klap na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de belastingen werden 

verhoogd en kasteeleigenaren de hoge kosten van het onderhouden van een kasteel of 

buitenplaats niet meer konden opbrengen. Bovendien is er over de herbestemmingen zoals 

kasteelmusea vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw meer bekend dan over de kasteelmusea 

uit de vroege twintigste eeuw. Zoals eerder gesteld, vinden kasteelmusea hun oorsprong niet 

in de negentiende eeuw. In deze eeuw werden de kasteelmusea echter voor het eerst 

geprofessionaliseerd met behulp van stichtingen en organisaties.  

Kastelenhoogleraar Hans Janssen beschreef kastelen als ‘een verdedigbaar gebouw dat 

geschikt was voor bewoning door een elitefamilie met aanhang.’8 In deze scriptie zal het 

woord ‘kasteel,’ wanneer we spreken over de casussen, aangehouden worden als 

parapluterm. De reden hiervoor is dat het de tekst leesbaarder maakt.  

Hoewel er in de scriptie vaak gerefereerd zal worden naar de vier casussen als ‘kastelen,’ is 

dit niet een geheel juiste benaming voor de vier casussen. De Menkemaborg en Nienoord 

zouden beter aangesproken kunnen worden met het woord ‘borg.’ Een borg wordt in het 

boek De Ommelander Borgen en Steenhuizen omschreven als ‘een aanzienlijke woning, ontstaan 

uit een combinatie van een steenhuis en een edele heerd.’9 Bovendien was Nienoord eerder 

een buitenplaats. Hiermee wordt meestal een tweede huis bedoeld dat in een landelijke 

omgeving staat. Eigenaren bewoonden buitenplaatsen in eerste instantie niet permanent. 

Men zou kunnen beargumenteren dat Sypesteyn geen echt kasteel is. Het is namelijk een 

relatief jong gebouw dat in het begin van de twintigste eeuw gebouwd werd. Daarnaast 

heeft hier nooit een elitefamilie gewoond.  

 
8 Vogelzang (2017), 5.   
9 Formsma et.al. (1990), 11.  
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In zijn lezing “Kunnen kastelen een museale taak hebben?” stelt de heer Staring, bestuurslid 

van Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen, dat een kasteelmuseum een duidelijke 

verbintenis moet hebben tussen het kasteel en de collectie die het museum huisveste. 

Volgens Staring kwam een waardevolle collectie van de adel het beste tot zijn recht in een 

oud, goed bewaard kasteel.10 We kunnen kasteelmusea zien als gespecialiseerde musea in 

een onderdeel van vaderlandse geschiedenis.11 De vier bestudeerde casussen voldoen niet 

allemaal aan de eisen van de heer Staring. In eerste instantie had de collectie van het 

Nationaal Rijtuigmuseum geen directe link met de borg en de collectie van Sypesteyn staat 

niet in een oud, goed bewaard kasteel. We zullen onderzoeken of de punten die Staring in 

zijn lezing noemde van invloed zijn geweest op het succes van de kasteelmusea.  

Bronnen en onderzoeksmethoden 

De geraadpleegde literatuur bestaat voornamelijk uit boeken over de vier bestudeerde 

kastelen die samen de vier casussen vormen.12 Deze literatuur is gebruikt om de beknopte 

geschiedenis van de bestudeerde kastelen te beschrijven. Voor hoofdstuk één is vooral 

gebruik gemaakt van algemene literatuur over kastelen en buitenplaatsen. De rapporten van 

de Nederlandse Kastelenstichting over verschillende herbestemming gaven tevens een goed 

beeld van de verschillende herbestemmingen.13 Voor achtergrondinformatie over de 

monumentenwet zijn jaarboeken van de Monumentenzorg gebruikt.  

Om een beeld te krijgen van de situatie in de twintigste eeuw, is getracht om voornamelijk 

eigentijdse bronnen te gebruiken, zoals het artikel van jhr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer.14 

Er is veel gebruik gemaakt van de kranten op Delpher.nl. Eigentijdse tijdschriften zijn 

gebruikt om te kijken naar de vier bestudeerde kastelen in de media. Over Sypesteyn zijn 

bijvoorbeeld artikelen geplaatst in Elsevier en De Tijd in de jaren twintig van de vorige eeuw. 

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen stelde de jaarrekeningen en jaarverslagen van 

de stichting ter beschikking voor informatie over de Cannenburch. Vooral de jaarverslagen 

gaven een duidelijke inkijk in de herbestemming van de Cannenburch en de redenatie achter 

keuzes die het bestuur maakte bij het inrichten en het aantrekken van bezoekers.  

Voor de Menkemaborg en Nienoord is het Groninger Archief geraadpleegd. De archieven 

gaven een inkijk in de overdracht van de Menkemaborg en de inboedel van het museum in 

de beginjaren. Daarnaast is het koopcontract van de gemeente Leek geraadpleegd.  

Ten slotte zijn verschillende websites geraadpleegd. De ervaring leert dat (amateur)historici 

en historische kringen vaak goede websites hebben met lokale onderwerpen waar veel 

informatie vandaan kan worden gehaald. 

 

 

 
10 Lezing A. Staring (1954). 
11 Ibidem.  
12 Zoals Luc Eekhout (2007), Nienoord, (Leek: Bronsena Bosman)., en D.J.G. Buurman (1990), Cannenburch & zijn bewoners, 
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, (Zutphen, Walburg Pers). 
13 Zie de genoemde rapporten in noot nummer 2.  
14 Jhr. Dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer (1937), “De Nood Onzer Kasteelen,” Oudheidkundig jaarboek; vierde serie van het Bulletin 

van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, jaargang 6.  
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De twintigste eeuw was een bewogen eeuw voor de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen. 

Net als in de voorgaande eeuwen verkochten veel eigenaren hun kasteel en werden kastelen 

verwoest of afgebroken. Toch zijn er grote verschillen te zien tussen de twintigste eeuw en 

de eeuwen daarvoor. Dit heeft te maken met meerdere factoren die in dit hoofdstuk 

besproken zullen worden.  

Ten eerste zullen we kijken naar het verschijnsel waarbij de kasteeleigenaren hun kastelen en 

buitenplaatsen in de twintigste eeuw afstootten. Vaak ging dit niet zonder slag of stoot en 

wilden de kasteeleigenaren hun eigendom helemaal niet afstaan of verkopen. Wanneer een 

eigenaar een kasteel afstootte, of een kasteel op een andere manier dan bewoning enigszins 

rendabel moest maken, kreeg het kasteel meestal een herbestemming. Deze 

herbestemmingen waren uiteenlopend.  

De verschillende mogelijkheden voor een herbestemming zullen besproken worden in het 

tweede deel van dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk zal zich voornamelijk richten op de twintigste 

eeuw, maar hiervoor vond herbestemming van kastelen en buitenplaatsen ook plaats. Hier 

zal tevens aandacht aan besteed worden. Naast de negentiende en twintigste eeuw zullen we 

het plaatje ten slotte enigszins compleet maken door te kijken naar herbestemmingen van 

kastelen en buitenplaatsen in de eenentwintigste eeuw.  

1.1 Het verlies van een kasteel 

“De Heer Louis Vuillenier te Poitiers was de trotse bezitter van een kasteel, maar de kosten van het 

onderhoud kon hij niet opbrengen. Hij mocht het gebouw niet verkopen en had zware 

belastingschulden ten gevolge van zijn bezit. Hij kocht derhalve 130 ladingen dynamiet, plaatste ze 

onder de fundamenten van het uit 1865 daterende kasteel en blies het op. Nu heeft hij geen zorgen en 

geen dak meer boven zijn hoofd.”15 

Op 12 juni 1956 stond het bovenstaande artikeltje gepubliceerd onder de sectie ‘Ditjes en 

Datjes’ van het Nieuwsblad van het Noorden. Hoewel het grappig werd beschreven, was het de 

wrange realiteit voor veel kasteeleigenaren die er hetzelfde voor stonden als de Heer Louis 

Vuillenier te Poitiers. In dit gedeelte van de tekst kijken we naar kasteeleigenaren die hun 

kastelen afstootten, al dan niet op de drastische manier van de heer Vuillenier te Poitiers. 

Vervolgens zal de twintigste eeuw voor de kastelen en buitenplaatsen chronologisch 

beschreven worden. De vraag die in dit hoofdstuk beantwoord zal worden, luidt; “Waarom 

en wanneer stootten de kasteeleigenaren hun kastelen af en welke herbestemmingen kregen de 

kastelen?”  

Beginselen van een cultuurbeleid 

Tegenwoordig valt een kasteel of buitenplaats onder ons nationaal cultureel erfgoed en zijn 

mensen het erover eens dat dit erfgoed behouden moet worden. Hoewel we hier nu vaak 

niet bij stil staan, is dit niet altijd zo geweest. In 1860 richtte de Koninklijke Akademie der 

Wetenschappen een commissie op om de vaderlandse monumenten te beschermen.16 In 1871 

werd de commissie opgeheven door te weinig draagvlak. Na hevig protest van 

kunsthistoricus Victor de Stuers tegen het opheffen van de commissie, werd het College van 

Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst opgericht in 1874.            

Een jaar later werd Victor de Stuers benoemd als hoofd van het College.17                              

 
15 Friese Koerier: onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden (12 juni 1956), 2. 
16 Grijzenhout (2007), 173.  
17 Teeuwen (2015), 14. 
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Het idee van het College was dat er niet alleen oog zou zijn voor de monumenten uit de 

Gouden Eeuw. Gebouwen die onder de nieuwe ‘monumentenzorg’ vielen, werden 

ingedeeld in vier categorieën; rijksgebouwen, gebouwen van kerkelijke gemeenten, 

gemeentelijke gebouwen en gebouwen toebehorende aan corporaties of particulieren.18 

Hoewel het College een begin maakte aan monumentenzorg in Nederland, en er door de 

jaren heen meerdere initiatieven werden genomen om erfgoed te redden van verval of 

afbraak, kon dit niet altijd voorkomen worden. Het College en de andere initiatieven hadden 

in de beginperiode aan het eind van de negentiende eeuw te weinig draagvlak om een groot 

verschil te maken. 

Op het gebied van kastelen en buitenplaatsen kon verval of afbraak ook niet altijd 

voorkomen worden. Kasteel Overbeek te Velp werd bijvoorbeeld in juni 1906 verkocht op 

een publieke veiling. Het kasteel werd in de aankondiging van de veiling beschreven als een 

best onderhouden kasteel dat zich zou zich goed kunnen lenen als hotel of pension.19 De 

verkoop van het kasteel liep iets anders. Kasteel Overbeek met het bijbehorende landgoed 

kwam in handen van de Westerbouw Maatschappij te Amsterdam voor 42.000 gulden. 

Kasteel Overbeek moest plaats maken voor een nieuw villawijk die op het landgoed 

gebouwd werd. 20 De maatschappij verkocht het kasteel aan de Gebroeders van Seumeren te 

Utrecht. Dit bedrijf sloopte het kasteel en verkocht delen van het kasteel voor hergebruik.21 

Dit was overigens niet de enige keer dat de Gebroeders van Seumeren een kasteel voor 

afbraak kochten. In 1902 kochten zij Kasteel Bronkhorst te Bronkhorst om het kasteel af te 

breken. In 1911 kocht het bedrijf kasteel De Gelder te Wijhe voor 3400 gulden. In 1913 werd 

het laatstgenoemde kasteel gesloopt. Net als Kasteel Overbeek was De Gelder niet in slechte 

staat. Beide kastelen werden verkocht aan de Gebroeders van Seumeren op een publieke 

veiling. Waarschijnlijk sloopten zij de kastelen om winst te maken op de onderdelen van de 

kastelen die hergebruikt konden worden.  

Sommige kastelen werden verkocht met de bedoeling dat het gebouw afgebroken werd. 

Door vererving kwam Kasteel Zwanenburg in de handen van de familie Van Nispen tot 

Pannerden. In de negentiende eeuw gebruikten kloosterzusters het kasteel een periode als 

onderkomen, tot het gebouw in 1888 leeg kwam te staan. Nadat het een paar jaar leeg had 

gestaan, besloot de familie het kasteel in 1900 openbaar te verkopen. Een voorwaarde voor 

de verkoop was dat het kasteel afgebroken zou worden voor 1 mei 1901. Deze belofte werd 

nagekomen.22  
Afbeelding 1.1: 
Kasteel Overbeek te 
Velp in maart 1906. 

Afbeelding 1.2: 
Verkoop van 
onderdelen van 
Kasteel Overbeek ten 
tijde van de sloop, 
december 1906. 

 

 
18 Tillema (1975), 267. 
19 De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad (16 juni 1906), 7.  
20 De Courant (8 augustus 1906), 2.  
21 Arnhemsche courant (8 december 1906), 2.  
22 Hendriks (2016). 



22 
 

De verkoop en afbraak van de kastelen in deze tijd had te maken met de grondwetswijziging 

van Thorbecke in 1848. Deze grondwetswijziging ontnam de adel zijn staatsrechtelijke rol. 

Hoewel het in de grondwet werd vastgelegd, was hier in de praktijk nog niet zoveel van te  

merken. De adellijke families bleven alsnog volop aanwezig in politieke elites. Hier kwam 

verandering in rond 1900, na een lang proces dat vanaf de industriële revolutie begon te 

spelen. Een nieuwe elite van zakenlieden nam de economische en culturele positie van de 

adel over. Dit betekende dat de adel veel macht verloor. Daarnaast verloren kasteelheren de 

opbrengsten uit hun privileges als kasteeleigenaren in de vroege twintigste eeuw. Het gevolg 

was dat kasteeleigenaren het steeds moeilijker kregen om hun kastelen en buitenplaatsen te 

behouden door hoge belastingen, heffingen op het inkomen van de kasteeleigenaren en hoge 

lasten van successierechten bij vererving.23 

 

Het verliezen van macht en privileges liet zijn sporen na bij de adel. Een consequentie was 

dat er in de jaren twintig en dertig aanzienlijk meer kastelen en buitenplaatsen verkocht 

werden dan voorheen. Door de benarde positie waar de kasteeleigenaren zich in bevonden, 

werden initiatieven op touw gezet die erop gericht waren om de kastelen in stand te houden. 

In 1918 werd bijvoorbeeld het Rijksbureau voor Monumentenzorg ingesteld. Het 

Rijksbureau borduurde voort op de eerder vermelde initiatieven aan het einde van de 

negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Het bureau was in deze tijd vooral 

bezig met het vergaren van kennis over de monumenten en met 

restauratiewerkzaamheden.24  

De Natuurschoonwet 

In 1928 stelde de overheid de Natuurschoonwet in naar aanleiding van diverse 

omvormingen van landgoederen tot villawijken. Het doel van deze wet was om het 

particuliere landgoedbezit in stand te houden met fiscale voordelen zoals vrijstelling van 

inkomsten- en vermogensbelasting en vrijstelling van successierecht. Een belangrijk verschil 

tussen Monumentenzorg en de Natuurschoonwet, was dat een landgoed geen huis hoefde te 

hebben bij de Natuurschoonwet.25 Een voorwaarde voor de Natuurschoonwet was dat de 

eigenaren hun landgoed (gedeeltelijk) voor het publiek openstelden om in aanmerking te 

komen voor fiscale voordelen.26 In Bijlage 1 is een lijst te zien waarop de landgoederen staan 

vermeld die in 1929 onder de Natuurschoonwet vielen en open waren voor publiek. Voor 

sommige landgoederen was het nodig om een toegangsbewijs te hebben, maar deze waren 

vaak gratis verkrijgbaar. Sommige eigenaren vroegen een kleine vergoeding in ruil voor het 

bezichtigen van het landgoed. Zo was het kasteelpark van het Limburgse Kasteel Horn te 

Horn vanaf 1933 te bezichtigen bij aankoop van een wandelkaart van het kasteelpark. De 

wandelkaart was verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding bij de kasteeleigenaar of de 

rentmeester.27  

Hoewel menig kasteeleigenaar gebruik maakte van de Natuurschoonwet, loste dit bij lange 

na de problemen waar de kasteeleigenaren voor stonden niet op. Sommige kasteeleigenaren 

wilden hun landgoed bijvoorbeeld niet openstellen voor het publiek en konden daardoor 

geen gebruik maken van de Natuurschoonwet.28 Vanzelfsprekend was de Natuurschoonwet 

 
23 Van der Meulen (2011), 216. 
24 Van Laanen (1997), 12. 
25 Kamerbeek (2015), 17. 
26 Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (2020). 
27 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad (16 november 1933), 1.  
28 Het Algemeen Handelsblad (15 november 1938), 1. 
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alleen een hulpmiddel om het particuliere landgoedbezit te redden en geen garantie dat dit 

lukte. Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn maakte bijvoorbeeld vanaf 1929 gebruik van de 

Natuurschoonwet. Tevens begonnen de kasteeleigenaren met het verhuren van het kasteel 

om het te exploiteren als hotel. Alsnog verkochten de eigenaren het landgoed in 1938 aan 

Staatsbosbeheer.29  

Ondertussen kwam er steeds meer hulp voor de kastelen en buitenplaatsen. Voor de 

Gelderse kastelen werd in 1939 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen opgericht. Deze 

stichting kreeg als eerste Kasteel Hernen te Hernen in bezit. De eigenaresse wilde het kasteel 

aan de stichting schenken indien de stichting het beheer en de restauratie op zich nam.30  

Zoals eerder vermeld waren de jaren twintig en dertig zware tijden voor de kasteeleigenaren 

waar geen einde aan leek te komen, ondanks de hulpmiddelen die werden ingezet. In 1937 

publiceerde jhr. dr. E. van Nispen tot Sevenaer een artikel genaamd “De Nood Onzer 

Kasteelen,” in het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. Hierin bepleitte hij 

dat de overheid een andere aanpak moest gebruiken om de kasteeleigenaren te helpen en te 

voorkomen dat de kastelen in (verder) verval raakten. Hij omschreef de toestand van de 

kastelen als een ‘venijnige griep die door heel Nederland slachtoffers maakt.’31  

De belangrijkste reden waarom de kastelen in slechte toestand waren, waren de torenhoge 

belastingen die de eigenaren moesten betalen. Deze belastingen rekenden de huurwaarde 

naar het aantal kamers dat een kasteel had.32 Het rekenen van het aantal kamers was 

achterhaald volgens Van Nispen tot Sevenaer, omdat een kasteel vroeger logeerruimtes 

moest hebben voor de gasten die met het primitieve vervoer niet verder konden reizen en 

moesten overnachten op het kasteel. Door de verbeterde mobiliteit hoefden gasten niet altijd 

meer te logeren op het kasteel en hadden de kasteeleigenaren ruimte over. Hetzelfde gold 

voor de koetshuizen. Steeds meer kasteeleigenaren hadden auto’s die minder ruimte in 

beslag namen dan koetsen.33 Van Nispen tot Sevenaer stelde in zijn artikel dat hij het 

onterecht vond dat kasteeleigenaren belasting moesten betalen over ruimtes die de eigenaren 

niet meer op dezelfde manier benutten als een aantal decennia daarvoor.  

Daarnaast benoemde Van Nispen tot Sevenaer het verschijnsel waarbij kasteeleigenaren een 

paar jaar elders en goedkoper gingen wonen. Na deze jaren keken de kasteeleigenaren er niet 

meer naar uit om opnieuw in te trekken in het kasteel dat de lasten van dien met zich 

meebracht. Hierdoor verlieten steeds meer eigenaren hun kastelen voorgoed. De kastelen 

kwamen dan te koop of te huur te staan. Desalniettemin stelde Van Nispen tot Sevenaer 

voorop dat de kasteeleigenaren vanzelfsprekend hun kasteel het liefst zelf zouden bewonen 

en onderhouden. 34 Wanneer het kasteel zodanig vervallen was dat het herstellen te veel 

kostte, kon het ten eerste verkocht worden om nog enigszins rendabel te zijn.  

 

 

 
29 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad (14 februari 1939) 10. 
30 Geldersch Landschap en Kasteelen (2019). 
31 Van Nispen tot Sevenaer (1937), 79. 
32 Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland (1 februari 1952), 3.  
33 Van Nispen tot Sevenaer (1937), 80.  
34 Ibidem, 79.  
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Afbeelding 1.3: Kasteel Meezenbroek te Heerlen in goede staat. 
Afbeelding 1.4: Kasteel Meezenbroek in vervallen staat, ca. 1935. 
Afbeelding 1.5: Kasteel Meezenbroek in ruïneuze toestand, 1939. 

Voor sommige kastelen was dit niet meer nodig omdat ze een vergaand stadium van verval 

hadden bereikt. Het kostte daarom minder geld om het kasteel te slopen. Dit was 

bijvoorbeeld het geval bij Kasteel Meezenbroek te Heerlen, waar Albert Vogel samen met 

zijn vrouw Ellen de Buwalda en hun kinderen woonde. In 1933 overleed Vogel en kwam zijn 

vrouw in ernstige financiële problemen terecht.35 De gehele inboedel van het kasteel werd 

geveild. Het kasteel werd in 1939 gesloopt nadat het in een ernstig vervallen staat was 

geraakt.36  

Het verkopen van een kasteel bracht soms ook problemen met zich mee. Kopers kochten in 

veel gevallen alleen het hoofdhuis, waarna het landgoed verkavelde. Het gevolg was 

onherstelbare vernietiging van het landgoed.37  

 

 
35 Gerards (2013), 140. 
36 De Maasbode (23 februari 1939), 1.  
37 Van Nispen tot Sevenaer (1937), 80. 
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Soms was het mogelijk dat men een stichting in leven riep om een kasteel van verder verval 

te redden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Kasteel Doornenburg te Doornenburg. Het 

kasteel kwam in 1800 door vererving in het bezit van de familie Van der Heijden. Zij hebben 

het kasteel nooit bewoond.  In 1937 was Kasteel Doornenburg niet meer dan een verlaten 

ruïne. Met behulp van het Rijksbureau voor Monumentenzorg werd een stichting opgericht 

genaamd ‘Stichting tot behoud van den Doornenburg,’ die het kasteel, inclusief landgoed, 

heeft gekocht. Het doel van de stichting was om het kasteel in de loop van de jaren zo te 

restaureren, dat het nog lang behouden zou kunnen worden. Geld hiervoor kwam niet alleen 

vanuit het Rijksbureau en de Provincie, maar ook vanuit donaties en lidmaatschappen.38 De 

stichting rondde de restauratie van het kasteel in 1941 af, maar dit mocht niet lang baten. In 

januari en maart 1945 werd het kasteel gebombardeerd en verwoest.39 Na de oorlog werd het 

kasteel opnieuw opgebouwd.  

 

  

   
 
Afbeelding 1.6 (linksboven): Kasteel Doornenburg in vervallen staat. 
Afbeelding 1.7 (rechtsboven): Kasteel Doornenburg na de restauratie van 1941. 
Afbeelding 1.8 (linksonder): Overblijfselen van Kasteel Doornenburg in 1946. 
Afbeelding 1.9 (rechtsonder): Kasteel Doornenburg na de restauratie, ca. 1965. Dit is tevens de huidige staat van het kasteel. 
 

 

 

 
38 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (13 september 1936), 5. 
39 Kasteel Doornenburg (2020).  
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Tweede Wereldoorlog 

Hoewel het leven voor de kasteeleigenaren grotendeels doorging, bezetten de geallieerden 

en de nationaalsocialisten in de loop van de Tweede Wereldoorlog kastelen en 

buitenplaatsen in Nederland. De troepen gebruikten de kastelen en buitenplaatsen 

bijvoorbeeld als hoofdkwartier of uitkijkpost, maar ook als noodhospitaal of munitieopslag. 

Een handvol kastelen en buitenplaatsen diende als interneringskamp. Voorbeelden hiervan 

zijn Avegoor te Ellecom en Bruinhorst te Ederveen. Veel van de kastelen en omliggende 

terreinen kwamen niet ongeschonden uit de oorlog. Menig kasteel werd verwoest of zwaar 

beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

De oorlog kwam ten einde in 1945. In datzelfde jaar werd een nieuwe stichting opgericht in 

samenwerking met het Nederlands Beheersinstituut om de kasteeleigenaren te helpen met 

het behoud van hun landgoed. Dit was de Nederlandse Kastelenstichting. In 1945 waren 

sommige kastelen nog bezet door geallieerde soldaten die gestationeerd waren in 

Nederland, zoals de Canadezen op Landgoed de Wiersse in Vorden.40 De Nederlandse Staat 

gebruikte Avegoor tot 1948 als interneringskamp.41  

Ondertussen werden er in de jaren na de oorlog ook kastelen afgebroken omdat ze zwaar 

beschadigd waren geraakt tijdens de oorlog. Dit was bijvoorbeeld het geval met de Hemelse 

Berg in Oosterbeek, waarvan de restanten van het hoofdhuis na de oorlog zijn gesloopt.42 

Veel particulier bewoonde kastelen en buitenplaatsen raakten steeds verder in verval na de 

Tweede Wereldoorlog of kregen een herbestemming. 

Nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de monumentenzorg 

“Het staat er niet goed voor met de kastelen van Nederland. Wie een kleine tocht maakt door een 

landelijk stukje Nederland kan dat zonder moeite constateren: kastelen met verzakte torens of muren, 

ruïnes en kastelen in een vergevorderde staat van ruïne sieren op verschillende punten het 

landschap.”43  

In 1955 publiceerde De Telegraaf deze zinnen. Het krantenartikel waaruit deze zinnen 

afkomstig waren, werd geschreven naar aanleiding van het boekje Kastelen in Nood, dat 

hetzelfde jaar uitgebracht werd door de Nederlandse Kastelenstichting. Het boekje haalde 

het voorheen genoemde pleidooi van jhr. E. van Nispen tot Sevenaer aan en sprak over het 

werven van fondsen en het oprichten van stichtingen voor kastelen. Daarnaast werd er in het 

boekje gepleit voor het vinden van gepaste bestemmingen voor kastelen.44 Net als in de jaren 

dertig was in de jaren vijftig de tendens te zien dat veel kastelen een herbestemming kregen. 

Ook verkochten veel eigenaren hun kasteel in deze periode. 

Hoewel de monumentenzorg nog niet goed ontwikkeld was ten tijde van de oorlog, werkten 

verschillende partijen aan een goed beleid. Op 1 mei 1939 trad de heer Van Nispen tot 

Sevenaer aan als nieuwe directeur van het Rijksbureau voor Monumentenzorg.              

Tevens stelde het Rijksbureau hem aan als Inspecteur Kunstbescherming, met het oog op de 

oorlog die dreigde te komen.45  

 

 
40 Oudheidkundige Vereniging Vorden (2019).  
41 Omroep Gelderland (2017).  
42 Heemkunde Renkum (2014).  
43 De Telegraaf (8 oktober 1955), 11.  
44 Droog et. al. (1955), 35. 
45 Van Laanen (1997), 13.  
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Op 21 mei 1940 ging Besluit Wederopbouw I van generaal H.G. Winkelman in werking. Dit 

besluit richtte zich onder meer op monumentenbescherming, maar was een tijdelijke 

maatregel. Ondertussen begonnen steeds meer stichtingen en organisaties zich bezig te 

houden met het behoud van kastelen. Stichtingen, organisaties en de politiek schonken 

überhaupt meer aandacht aan het nationale erfgoed. In 1950 werd de Tijdelijke Wet 

Monumentenzorg van kracht. Aanvankelijk zou de tijdelijke wet in 1952 vervangen worden, 

maar pas in 1961 trad de definitieve Monumentenwet in effect.46  Een consequentie hiervan 

was dat weinig kastelen afgebroken werden in de jaren vijftig, ondanks de slechte staat 

waarin veel kastelen zich bevonden. Na de Tijdelijke Wet Monumentenzorg van 1950 en de 

eerste definitieve Monumentenwet van 1962, werd in 1988 een nieuwe versie van de 

Monumentenwet van kracht. Deze wet schonk nog meer aandacht aan bouwkunst en 

archeologie. Deze wet is in 2016 komen te vervallen en vervangen door de Erfgoedwet. 

In de jaren zestig was er een vermindering te zien in de verkoop van  kastelen.47 Dit wilde 

niet zeggen dat de problemen van de kasteeleigenaren in deze tijd waren opgelost. De 

Schaffelaar te Barneveld kwam bijvoorbeeld prominent in het nieuws. De eigenaresse Freule 

Clifford Cocq van Breugel kon de onderhoudskosten van het kasteel niet meer betalen. Het 

kasteel dat in de Tweede Wereldoorlog onder andere onderdak bood aan 300 joden, was de 

oorlog niet ongeschonden door gekomen.48 In 1965  liepen de onderhoudskosten hoog op, 

waarop de eigenaresse besloot het kasteel te laten slopen. Twee jaar later verkocht de 

eigenaresse het landgoed aan de stichting Het Geldersch Landschap. Het College van 

burgemeester en wethouders van Barneveld besloot om het kasteel te restaureren nadat 

gemeente Barneveld het kasteel vlak na de verkoop van het landgoed had ‘gekocht’ voor één 

gulden.49 De gemeente kocht het koetshuis eveneens aan voor één gulden.50 

 

 

Afbeelding 1.10: Een van de vele krantenartikelen 
over de sloop van De Schaffelaar. Er waren in 
deze tijd geruchten dat prinses Margriet en Pieter 
van Vollenhoven na hun huwelijk in 1967 in De 
Schaffelaar wilden gaan wonen. Deze geruchten 
bleken niet te kloppen.  

 

 

 

 

 

 
46 Kuipers, Polano (1995), 76. 
47 Het aantal artikelen over de verkoop van kastelen in de jaren zestig op Delpher.nl is aanzienlijk minder dan de jaren vijftig.  
48 Trouw ( 28 maart 1966), 2. 
49 Trouw (21 oktober 1972), 11. 
50 De Tĳd: dagblad voor Nederland (14 december 1967), 3.  
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De decennia van de herbestemmingen 

Veel kastelen en buitenplaatsen kregen een herbestemming in de jaren zeventig. Dit kwam 

onder andere door de politiek. Het kabinet-Den Uyl regeerde van 1973 tot 1979 en probeerde 

werkloosheid, inflatie en de oliecrisis op te lossen door meer overheidscontrole, belastingen 

en medezeggenschap.51 Dit betekende voor de kasteeleigenaren dat de belastingen opnieuw 

werden verhoogd. Hogere belasting was de genadeklap voor veel eigenaren. Een van de 

gevolgen hiervan was dat kasteeleigenaren hun kastelen verkochten, waarna de kastelen een 

herbestemming kregen. Ter illustratie van de herbestemmingen is er een grafiek gemaakt. 

Deze grafiek is te zien in figuur 1.  

 

Figuur 1: Grafiek waarin de groei van de kasteelmusea in Nederland staat beschreven per tien jaar. De gegevens in de grafiek 
zijn gebaseerd op het overzicht van kasteelmusea van stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen. Het overzicht bestaat 
uit geïnstitutionaliseerde en particuliere kasteelmusea, waarbij in de grafiek geen onderscheid is gemaakt.  

Om te illustreren hoe de herbestemming van kastelen verliep, is er één herbestemming 

uitgelicht in de grafiek. Dit zijn de kasteelmusea. De grafiek is gebaseerd op het overzicht 

van kasteelmusea in Nederland, gemaakt door stichting Kastelen Buitenplaatsen 

Landgoederen. Volgens deze lijst werd één kasteelmuseum geopend voor 1900, namelijk het 

Muiderslot te Muiden. Dit kasteel werd in 1878 geopend als rijksmuseum. In de grafiek is te 

zien dat het aantal kasteelmusea langzaam op gang komt. Van 1930 tot 1940 werden er geen 

nieuwe kasteelmusea geopend. Dit had waarschijnlijk te maken met de moeite die de 

kasteeleigenaren in deze jaren hadden met het onderhouden van hun eigendom. Dit kwam 

mede door de hoge belastingen, zoals eerder vermeld werd in dit hoofdstuk.  

Van 1940 tot 1960 werden drie kasteelmusea geopend. Deze kasteelmusea werden in de 

periode na de Tweede Wereldoorlog geopend. De meeste eigenaren probeerden in deze jaren 

hun kasteel te redden van de schade die de Tweede Wereldoorlog had aangericht. Dit lukte 

niet altijd waardoor herbestemming een optie kon bieden voor behoud van het kasteel. 

Daarnaast moesten veel kastelen gerestaureerd of opnieuw opgebouwd worden na de 

Tweede Wereldoorlog. Deze restauraties konden tientallen jaren duren. Het resultaat was 

dat we vanaf 1960 een stijgende lijn zien in het aantal kasteelmusea in Nederland.  

 
51 Van Hengel (2008).  
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Zoals eerder vermeld, werden de belastingen voor kasteeleigenaren in de jaren zeventig 

opnieuw verhoogd. Dit deed menig kasteeleigenaar de das om waardoor zij de kosten voor 

het onderhoud van hun kasteel niet langer konden opbrengen. Het resultaat van deze 

maatregel is in de grafiek vooral te zien vanaf 1980 tot 1990. In deze tien jaar openden negen 

kasteelmusea hun deuren voor het publiek. Vanaf de jaren negentig bleef het aantal 

kasteelmusea groeien en tot op het heden openen kasteelmusea in Nederland hun deuren.  

Hoewel een groot aantal kastelen en buitenplaatsen een herbestemming heeft gekregen in de 

twintigste eeuw, moet vermeld worden dat het overgrote gedeelte van de kastelen en 

buitenplaatsen in Nederland nog particulier bewoond worden.52 Sommige van de 

kasteeleigenaren hebben hun kasteel, buitenplaats of landgoed gedeeltelijk opengesteld. 

Mogelijk is het kasteel nog bewoond, maar mogen bezoekers het landgoed of het huis zelf 

bezoeken.  

1.2 Nieuwe functies van de kastelen 

Het herbestemmen van kastelen begon voornamelijk in de negentiende eeuw. De toenmalige 

herbestemmingen liepen ver uiteen maar hadden vaak te maken met het openstellen van het 

betreffende huis of landgoed. Wanneer we tegenwoordig aan een kasteel denken, komen we 

snel uit bij een plek waar je kan trouwen en overnachten, of een museum. Desalniettemin 

zijn er veel meer bestemmingen die kastelen in de negentiende en twintigste eeuw hebben 

gekregen. In dit gedeelte van de tekst wordt gekeken naar de verschillende functies die de 

kastelen hebben gekregen in de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw.   

Kasteel als instelling  

Een verschijnsel dat regelmatig voorkwam, was dat kastelen de herbestemming van 

instelling voor psychiatrische patiënten kregen. Dit gebeurde reeds in de vroege negentiende 

eeuw. In 1841 werd de Krankzinnigenwet aangenomen waarin werd besloten dat mensen 

met een geestelijke of verstandelijke beperking opgenomen moesten worden in speciale 

klinieken.53 Het idee was dat deze klinieken ver van de bewoonde wereld zouden liggen. De 

patiënten werden in de natuur geplaatst en konden hier vrij rondlopen en werken in de tuin. 

Een landgoed was de perfecte plek om deze mensen op te nemen. Dit gebeurde in 1844 

bijvoorbeeld bij Buitenplaats Meer en Berg te Santpoort. De patiënten werden in een nieuw 

gebouw op het landgoed gehuisvest. De directeur woonde in de bestaande villa.54  

Het verplaatsen van de patiënten van de bewoonde wereld naar de natuur leek te werken. 

Het gevolg was dat steeds meer kastelen en buitenplaatsen aan het einde van de negentiende 

eeuw een soortgelijke functie kregen. Voorbeelden hiervan waren Buitenplaats Der Boede te 

Walcheren en landgoed de Hartekamp te Heemstede. Tegenwoordig hebben veel van de 

kastelen die een dergelijke functie als instelling hadden alweer een nieuwe functie. Dit komt 

doordat er een verschuiving was in de geestelijke gezondheidszorg. Men is tegenwoordig 

van mening dat het beter is om de patiënten in de stad te plaatsen zodat ze in aanraking 

komen met het ‘normale’ dagelijkse leven, in plaats van afgesloten te leven op een 

landgoed.55 

 
52 Vogelzang (2017), 21. 
53 Mens, Wagenaar (2010), 192.  
54 Buitenplaatsen in Nederland (2020).  
55 Mens, Wagenaar (2010), 288.  



30 
 

 

Afbeelding 1.11: Prent van Meer en Berg gemaakt door Gerardus Johannes Bos, 1835-1898. Het gebouw dat te zien is op de 
prent, was het nieuw gebouwde gesticht op het landgoed.  

 

  

 

 

 

Afbeelding 1.12: Patiënten met een zuster voor Meerenberg. 

Afbeelding 1.13: Patiënten aan het werk op het landgoed van Meerenberg. 
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Bedrijven en religieuze functies  

Hoewel veel herbestemmingen van kastelen ervoor zorgden dat de kastelen opengesteld 

werden voor het publiek om het gebouw enigszins rendabel te maken, waren er ook kastelen 

die niet vrij toegankelijk waren.  

Het herbestemmen van een kasteel als religieuze instelling gebeurde al in de negentiende 

eeuw. Zo veranderden kastelen en buitenplaatsen soms in kloostergemeenschappen. De 

taken van de kloostergemeenschappen breidden zich soms uit naar scholen en opvangen van 

kinderen, armen en bejaarden.56 Kasteel Eerde in Ommen had een andere religieuze functie. 

Van 1925 tot 1929 onderwees Krishnamurti, leider van de beweging ‘Orde van de Ster in het 

Oosten’ in het kasteel. Vanaf 1933 gebruikte de Quaker school Kasteel Eerde als 

onderkomen. Deze school is tegenwoordig uitgegroeid tot een internationale school.57 Vanaf 

de jaren zestig van de twintigste eeuw verloren veel kastelen en buitenplaatsen hun 

religieuze herbestemming tijdens de ontkerkelijking van Nederland.  

In de negentiende eeuw kwam het voor dat fabrieken werden gebouwd op landgoederen, 

waarbij de directeur in het hoofdhuis woonde. Daarnaast leken kastelen zich uitstekend te 

lenen als kantoorgebouw. Dit gebeurde met name na de Tweede Wereldoorlog.58  

Overnachten op een kasteel 

Een grote groep kastelen heeft een herbestemming gekregen met een recreatieve functie. 

Onder deze groep vallen musea, hotels, restaurants, trouwlocaties, stadsparken en 

pretparken. Al vroeg in de twintigste eeuw was te zien dat kastelen veranderden in hotels. 

Een voorbeeld hiervan was De Duno in Heveadorp. Na een lange geschiedenis met 

verschillende eigenaren, kwam het landhuis met landgoed in 1917 in handen van Odo van 

Vloten. Toen hij in 1931 overleed, liet hij het landhuis met landgoed na aan Stichting 

Geldersch Landschap. De stichting veranderde het landhuis in een hotel-restaurant en 

verhuurde het aan de familie de Graaff om De Duno te exploiteren.59 Ook de eigenaren van 

kasteel De Hooge Vuursche in Baarn verkochten hun kasteel in 1938 aan Staatsbosbeheer. 

Deze organisatie exploiteerde het kasteel als een hotel vanaf 1939, net als de vorige eigenaren 

hadden gedaan.60 Voor zover het kon bleven de hotels ook tijdens de oorlog open. Anne 

Frank verbleef bijvoorbeeld samen met haar vader een poosje op Landgoed Groot 

Warnsborn te Arnhem, dat in deze tijd dienst deed als een hotel.61 Hoewel de drie 

landgoederen allemaal verwoest of zwaar beschadigd werden tijdens de oorlog, werd het 

landhuis van De Duno als enige niet meer opgebouwd.  

Wanneer een kasteel in een hotel veranderde, zat hier meestal een horecagelegenheid bij. Dit 

hoefde andersom niet het geval te zijn. Horecagelegenheden werden namelijk niet alleen bij 

hotels gebruikt, maar bijvoorbeeld ook bij kasteelmusea. Tevens kwam het voor dat een 

bijgebouw diende als horecagelegenheid. Het hoofdhuis had een andere (soms gesloten) 

functie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Huis te Echten. Het hoofdhuis wordt tegenwoordig 

gebruikt als werkplaats voor visueel en verstandelijk gehandicapten. Een villa behorende tot 

het landgoed, wordt gebruikt als horecagelegenheid. 

 
56 Vogelzang (2017), 28.  
57 Natuurmonumenten (2019).  
58 Vogelzang (2017), 160. 
59 Braakhuis (2020).  
60 Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad (14 februari 1939), 10. 
61 Het Willem Tiemens Archief (2020).  
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Naast een hotel in het kasteel zelf, kan het landgoed gebruikt worden om mensen een plek te 

bieden waar ze kunnen overnachten. Dit kan bijvoorbeeld door een Bed & Breakfast in het 

hoofdhuis of in één van de bijgebouwen te plaatsen, of door een camping op het landgoed 

aan te leggen. Landgoedcamping Nienoord in Leek is hier een voorbeeld van. Een gedeelte 

van het koetshuis van Kasteel Middachten in De Steeg wordt gebruikt als Bed & Breakfast.  

Wanneer we naar de websites van dergelijke kastelen kijken, is de kans groot dat het kopje 

‘trouwen’ op de website te vinden is. Tegenwoordig kun je op veel kastelen trouwen. 

Hiervoor hoeven kastelen geen bepaalde bestemming zoals een hotel te hebben; sommige 

musea, zoals de Fraeylemaborg in Slochteren, bieden ook de mogelijkheid om hier te 

trouwen. Ook zijn er kastelen die zich speciaal richten op bruiloften en feesten. Kasteel 

Duurstede te Wijk bij Duurstede noemt zichzelf bijvoorbeeld een monumentale eventlocatie. 

Hier kunnen feesten en bruiloften gegeven worden, maar er kan ook vergaderd of gedineerd 

worden.62  

Een kasteel voor vermaak  

Sommige kastelen gaan een stapje verder in de recreatie. Een verschijnsel dat door heel 

Europa zichtbaar is, is namelijk dat kasteeleigenaren het landgoed gaan exploiteren als 

pretpark. Vanaf 1935 ontwikkelde Landgoed Duinrell te Wassenaar zich bijvoorbeeld tot een 

vakantie- en attractiepark.63 Dit was een particulier initiatief van de familie Van Zuylen van 

Nijevelt. Tegenwoordig is het pretpark nog steeds eigendom van de familie. Hoewel de 

familie nog wel op het landgoed woont, lieten ze het landhuis slopen in 1986.64 Op het 

landgoed van De Hartekamp in Heemstede is het pretpark Linnaeushof gevestigd. Dit 

pretpark begon als een buitenplaats met exotische dieren en planten. Na de Tweede 

Wereldoorlog verkochten de eigenaren de buitenplaats waarna de nieuwe eigenaren 

showtuinen van het landgoed maakten. Stukje bij beetje verdwenen deze showtuinen en 

bleef de speeltuin over.65 Het bekendste Nederlandse kasteel dat ooit onder de categorie 

pretpark viel, is waarschijnlijk Kasteel d’Oultremont te Nieuwkuijk. In 1983 zetten de graven 

van d’Oultremont het kasteel te koop. De familie Taminiau kocht het kasteel met landgoed 

dat ondertussen sterk in verval was geraakt en besloot er een pretpark van te maken. Anders 

dan de twee voorgaande pretparken, richtte de familie Taminiau het pretpark in met het 

thema ‘historie tussen de dertiende en negentiende eeuw.’66 In 1989 opende het pretpark met 

de naam ‘Land van Ooit.’ Het bestuur van het pretpark verfde kasteel hiervoor knalroze. 

Sinds 2007 is het pretpark failliet en zeer recent is de roze kleur van het kasteel verwijderd.  

Een vrijblijvendere vorm van recreatie bij een kasteel of buitenplaats is een opengesteld park. 

Door de groei van de steden sinds de 19e eeuw werden buitenplaatsen soms meegenomen in 

het stadsplan en bleef alleen het huis of alleen het landgoed over.67  Wanneer het huis 

overbleef, werd het in sommige gevallen gebruikt als gemeentehuis. In Arnhem is het park 

van Landgoed Sonsbeek opgenomen in de stad als een stadspark. De witte villa wordt 

gebruikt als horecagelegenheid. Soms worden parken ook particulier opengesteld voor het 

publiek. Dit is het geval bij Landgoed Nijenhuis en Westerflier te Diepenheim van de familie 

Schimmelpenninck. 

 
62 Kasteel Duurstede (2020).  
63 Duinrell Wassenaar (2020).  
64 Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland (2004).  
65 Ellen Kerkvliet (2013), 5.  
66 Trouw (27 april 1988), 14.  
67 Vogelzang (2017), 114.  
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Een minder permanente vorm van recreatie op landgoederen, maar waar veel publiek op af 

komt, zijn fairs en kerstmarkten. Veel kastelen en buitenplaatsen organiseren deze markten 

tijdens de kerst, in de lente of in de herfst. Dit gebeurt vaak op eigen initiatief en soms is er 

ook een speciaal thema aan verbonden, zoals een kunstmarkt. De Fraeylemaborg 

organiseerde in 2019 bijvoorbeeld een Midzomer markt, met Scandinavische waren en 

lekkernijen. Een paar kastelen hebben zich aangesloten bij ‘Trots Markt.’ Hier worden alleen 

duurzame producten verkocht met een ‘eerlijk’ verhaal.68 Kastelen waar deze markten 

georganiseerd worden, zijn Kasteel Groeneveld te Baarn, Kasteel Rosendael te Rozendaal, 

Kasteel Radboud te Medemblik, Slot Zuylen te Oud Zuilen en de Cannenburch te Vaassen.69 

Ten slotte is menig kasteel ingericht als museum. De meeste kasteelmusea in Nederland zijn 

ingericht als een voorbeeld van hoe de familie er in een bepaalde tijdsperiode heeft kunnen 

leven. Dit is echter niet altijd het geval. Tegenwoordig is Kasteel Ruurlo bijvoorbeeld 

veranderd in een museum voor moderne kunst. Ook is er een verschil tussen kasteelmusea 

die niet meer bewoond worden en kasteelmusea die nog wel bewoond worden. De 

bewoonde kastelen worden vaak op particulier initiatief opengesteld. Een voorbeeld hiervan 

is Mariënwaerdt te Beesd, dat wordt bewoond en beheerd door de familie Van Verschuer. 

Bovendien is er een verschil tussen kasteelmusea waar de bezoeker vrij kan rondlopen, zoals 

Paleis het Loo, en kasteelmusea waarbij het museum alleen te bezichtigen is onder toezicht, 

zoals het Landgoed Singraven te Denekamp.  

 

 

 

 

 

 
68 Trots Markt (2018).  
69 Ibidem.  

Afbeelding 1.14: Bezoekers van pretpark Duinrell maakten voor het eerst een rit in een nieuwe attractie van het park, 1964. 
Op de achtergrond staat het landhuis dat in 1986 werd afgebroken.  
Afbeelding 1.15: Kasteel D'Oultremont, tegenwoordig is het kasteel niet meer roze. 
 
 

Afbeelding 1.16: Kerst op kasteel Middachten 
in De Steeg in 2019. De verschillende stands 
van de kerstmarkt stonden in een deel van het 
kasteel en in de bijgebouwen.  
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1.3 Conclusie 

In de negentiende eeuw kwamen initiatieven op gang om monumenten van verval en sloop 

te redden. Hieronder vielen ook de kastelen en buitenplaatsen. In het begin van de twintigste 

eeuw was te zien dat deze initiatieven nog niet volstonden en veel kastelen en 

buitenplaatsen in verval raakten, waardoor ze soms gesloopt moesten worden. Ondertussen 

vond er herbestemming plaats van kastelen en buitenplaatsen. Kastelen en buitenplaatsen 

werden onder andere gebruikt als onderdak voor religieuze instellingen en instellingen voor 

(geestelijk) gehandicapten. Deze functies vervielen vaak alweer in de twintigste eeuw, 

waarna een groot deel van deze kastelen en buitenplaatsen opnieuw een herbestemming 

kreeg.  

Na de oorlog kregen veel kastelen een nieuwe bestemming. Meestal werden kastelen  

ondergebracht in stichtingen of werden ze verkocht of geschonken aan organisaties die het 

kasteel zouden kunnen onderhouden. De nasleep van de oorlog was zwaar voor de 

kasteeleigenaren en veel kastelen lagen in puin. Het gevolg was dat kastelen werden 

afgestoten. Ook in de jaren zeventig is te zien dat veel kastelen een herbestemming kregen. 

Dit kwam door de hoge belastingen die de kasteeleigenaren in die jaren werden opgelegd. 

De kasteeleigenaren konden de hoge kosten voor hun kasteel niet meer opbrengen en 

moesten hun eigendom afstoten.  

In de twintigste eeuw werd de recreatieve functie van het kasteel steeds groter onder de 

herbestemmingen en er kwamen meer verschillende soorten van recreatie bij. Er werden 

bijvoorbeeld pretparken op de landgoederen gebouwd en huizen werden opengesteld als 

museum. Veel kastelen veranderden in hotels en vaak zat hier ook een horecagelegenheid 

aan vast. Mede door de Natuurschoonwet, waarbij de kasteeleigenaren hun bezit 

(gedeeltelijk) open moesten stellen voor publiek, kwamen er veel openbare kasteelparken bij, 

waar mensen konden wandelen of fietsen.  

Tegenwoordig zijn er, ondanks bovengenoemde ontwikkelingen, nog steeds veel particulier 

bewoonde kastelen en buitenplaatsen. Uit onderzoek van de Nederlandse Kastelenstichting 

bleek dat het overgrote deel van de kastelen en buitenplaatsen in Nederland nog particulier 

bewoond wordt.70 Dit wil niet zeggen dat deze huizen niet ondergebracht zijn in een 

stichting. Bovendien zijn er ook families die het kasteel zelf een herbestemming hebben 

gegeven om het kasteel op deze manier te kunnen onderhouden en rendabel te maken. 

Wanneer we naar het heden kijken, valt op te merken dat kastelen en buitenplaatsen 

meegaan met de moderne tijd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door markten te organiseren 

met uitsluitend duurzame producten, of een deel van een kasteel in te richten als escape room. 

In het volgende hoofdstuk zal één herbestemming verder uitgelicht worden. Dit zijn de 

kasteelmusea.  

 

 

 

 

 
70 Vogelzang (2017), 21.  
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Hoofdstuk 2 
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In dit hoofdstuk zal één type herbestemming worden uitgelicht, waar vervolgens in de rest 

van de hoofdstukken dieper op in zal worden gegaan. Dit zijn de kasteelmusea. Er zijn vier 

casussen uitgekozen om de ontwikkeling van de kasteelmusea uit te lichten. Deze casussen 

worden in dit hoofdstuk geïntroduceerd. Hoewel deze scriptie zich vooral richt op de 

gebeurtenissen vanaf 1900, zullen we in dit hoofdstuk verder teruggaan in de tijd. Dit is 

nodig om kennis te verkrijgen over de (bewoners)geschiedenis van de kastelen, omdat het in 

de meeste gevallen de keuzes van het inrichten van de musea heeft beïnvloed.  

In dit hoofdstuk staat musealisering van kastelen en buitenplaatsen centraal. De hoofdvraag 

van dit hoofdstuk luidt; ‘hoe verliep de overgang van de kastelen naar musea?’ Hierbij gaat het 

om musea die in de periode van 1900 tot 1960 geopend zijn. De hoofdvraag zal beantwoord 

worden aan de hand van vier casestudies die we in de komende hoofdstukken gaan volgen. 

In dit hoofdstuk zullen de casestudies geïntroduceerd worden met een beknopte 

geschiedenis van elk landgoed. Deze geschiedenis zal beschreven worden tot het punt van 

de overgang naar een museum.  

2.1 Menkemaborg 

Boven in het Groningse land ligt de Menkemaborg te Uithuizen. De geschiedenis van de 

borg begint in de veertiende eeuw.  De Menkemaborg ontleent zijn naam aan de familie die 

het huis bewoonde. In deze vroege periode was de Menkemaborg een van de twintig edele 

heerden in de rechtstoel Uithuizen-Uithuizermeeden. Een heerd is een benaming voor een 

Groninger boerenplaats, waarmee de gehele boerderij, dus ook de landerijen, worden 

aangeduid.71 Bij een heerd hoorden ook rechten van rechtspraak en bestuur. Op het erf van 

de Menkemaborg stond een steenhuis. In oorlogstijd was een steenhuis een toevluchtsoord 

en in tijden van vrede werd het gebruikt als goederenopslag. Het steenhuis had dus vooral 

een militaire functie. Rond 1400 werden veel steenhuizen verwoest door belegeringen, 

waaronder de Menkemaborg.72 

Over de periode van 1400 tot 1600 is weinig bekend. Men nam aan dat de Menkemaborg 

door het huwelijk van Teteke Nittersum en Egbert Clant, aan het eind van de vijftiende 

eeuw, in bezit is gekomen van de familie Clant. Het zou goed kunnen dat de familie 

Nittersum voorafgaand aan het huwelijk eigenaar was van de Menkemaborg.73 Wanneer op 

de plek van het verwoeste steenhuis een nieuw huis is verrezen, is niet bekend. Wel weten 

we dat de bewoners Osebrandt Clant en Josina Manninga het huis in 1614 verbouwden.74 Zij 

veranderden het huis in een U-vormige borg met een toren. Nadat de familie Clant lange tijd 

eigenaar was geweest van de Menkemaborg, verkocht Johan Clant van Breede de borg in 

1682 aan Mello Alberda.75 In 1701 volgde een grote verbouwing waarbij de borg zijn huidige 

vorm kreeg. 

 

 

 
71 Formsma et.al. (1990), 405. 
72 Ibidem, 4.  
73 Ibidem, 405. 
74 Nederlandse Kastelenstichting (2014).  
75 Formsma et.al. (1990), 405. 
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Gerhard jonkheer Alberda van Menkema 

 Na de dood van zijn vader, Unico Allard Alberda van Menkema, 

kwam de Menkemaborg in 1859 in het bezit van Gerhard jonkheer 

Alberda van Menkema en Dijksterhuis. Een paar jaar daarvoor, in 

1845, had de laatstgenoemde het Dijksterhuis te Pieterburen geërfd 

van zijn oma Wilhelmina Jeanne Alberda van Menkema. Het 

Dijksterhuis werd ook Huis ten Dijke genoemd en was sinds 1701 in 

het bezit van de familie Alberda. De jonkheer woonde op de 

Menkemaborg. Op het Dijksterhuis was een huisbewaarder. Van 

1873 tot aan zijn dood was hij kamerheer van Zijne Majesteit in 

bijzondere dienst. Deze erefunctie had hij te danken aan het 

ontvangen van Koning Willem III op de Menkemaborg in mei 1873. De erefunctie hield in 

dat hij uitgenodigd werd voor belangrijke gebeurtenissen aan het koninklijke hof.76  

Gerhard Alberda van Menkema bleef ongehuwd en kinderloos. In 1902 stierf hij en erfden de 

kinderen van zijn zuster Elisabeth Anna Alberda van Menkema de twee borgen. Elisabeth 

overleed in 1891. Haar man, Jean François Lewe van Nijenstein, overleed in 1882. De 

kinderen verkochten het Dijksterhuis voor afbraak in 1902 voor 2575 gulden aan de heer 

Josephus Lucia ‘Jos’ van Seumeren uit Tilburg. In hoofdstuk één werd vermeld dat de 

slopers van onder andere Kasteel Overbeek de Gebroeders van Seumeren te Utrecht waren. 

Dit was geen toeval. Jos van Seumeren werd in Tilburg geboren maar verhuisde in 1899 naar 

Utrecht.77 In 1902 verhuisde zijn broer Johannes Antonius van Seumeren naar Utrecht.78 De 

bijbehorende boerderij en losse landerijen zijn apart verkocht.  

Alles bij elkaar gerekend leverde het Dijksterhuis de kinderen 134.980 gulden op. De afbraak 

van het huis zou te maken kunnen hebben met het verhaal dat er schatten verstopt waren in 

het Dijksterhuis. In de voorwaarden van de verkoop stond dan ook dat de verkopers hun 

recht behielden op alles wat de nieuwe eigenaren vonden. De vinder kreeg een tiende van de 

waarde.79 Voor de sloop is het huisarchief naar het Rijksarchief gegaan. Een paar objecten, 

zoals een paneel en een antieke klok, zijn naar het Museum van Oudheden in Groningen 

vervoerd.80 De erfgenamen verkochten de rest van de inboedel op een boeldag op 17 

december 1902.81 De bossen behorende tot het Dijksterhuis werden in 1903 gerooid op 

verzoek van de koper.82 Het koetshuis werd in 1905 voor afbraak verkocht.83 

De erfgenamen wisten niet precies wat ze met de Menkemaborg moesten doen. Hoewel de 

borg nog jaren een onzeker lot had, lieten de erfgenamen de Menkemaborg niet slopen. De 

inventaris van de borg veilden ze wel en het huis bleef lange tijd leegstaan. Net als de 

archieven van het Dijksterhuis bracht de familie de archieven van de Menkemaborg over 

naar het Rijksarchief. In een krantenartikel uit 1913 werd beschreven dat de Menkemaborg 

onbewoond stond en dat gehoopt werd dat het huis nog lang uit de ‘wrede slopershanden’ 

mocht blijven.84     

 
76 Ida Stamhuis (2015).  
77 Het Utrechts Archief, toegangsnr. 1002-7, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inventarisnr. 7743.  
78 Het Utrechts Archief, toegangsnr. 1007-2, Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, inventarisnr. 7937. 
79 Het nieuws van den dag: kleine courant (19 december 1902), 12. 
80 Nieuwsblad van Noorden (14 november 1902), 2.  
81 Nieuwsblad van het Noorden (30 november 1902), 10.   
82 Nieuwsblad van het Noorden (28 december 1902),10.  
83 Nieuwsblad van het Noorden (8 januari 1905), 11.  
84 Nieuwsblad van het Noorden (20 augustus 1913), 5.  

Afbeelding 2.1: Gerhard jonkheer 
Alberda van Menkema. 
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Afbeelding 2.2: De Menkemaborg in 1896. Op dit moment werd de borg bewoond door de jonkheer. 
Afbeelding 2.3: Het Dijksterhuis te Pieterburen. Het toegangshek van het Dijksterhuis, linksboven afgebeeld, is tegenwoordig 
in gebruik op de Menkemaborg.  

De schenking 

In 1920 besloot de familie Lewe van Nijenstein de Menkemaborg te schenken aan de 

stichting Museum van Oudheden.85 Dit gebeurde op 11 mei 1921. De erfgenamen schonken 

niet alleen de borg, maar ook het schathuis, de schuren, de hoven, de tuinen, de grachten, de 

singels en de oprijlaan. De reden voor de schenking was dat de erfgenamen vonden dat, als 

een van de laatste Groningse borgen, de Menkemaborg en zijn omgeving moesten blijven 

bestaan voor het publiek. Dit was ook naar de wens van hun moeder, Elisabeth Anna 

Alberda van Menkema, en ter nagedachtenis aan haar. De stichting aanvaardde de 

schenking. Met het aanvaarden van de schenking verklaarde de stichting de borg en 

omgeving in goede staat te houden. Ook zou de stichting de borg beheren overeenkomstig 

met de bedoelingen van de schenkers. Er waren een paar voorwaarden die de familie Lewe 

van Nijenstein stelde. Zo had de familie het recht om gebruik te maken van de voorkamer 

van de borg. De zogenaamde knechtenkamer mocht bewoond worden door R.J. Dijk. Hij was 

waarschijnlijk de huisopzichter die nog op het landgoed woonde. Bovendien zou de familie 

Lewe van Nijenstein nog rechten hebben op de tuinvruchten en te allen tijde toegang tot de 

borg en omgeving hebben.86 Aan de reden van de schenking en de reactie van de stichting, 

was te zien dat het de bedoeling was dat het huis opengesteld zou worden voor publiek. Een 

museum was de meest logische optie om de geschiedenis van de borg en de familie Alberda 

(van Menkema) te laten zien aan het publiek. 

Omdat de borg een lange tijd had leeggestaan, was de borg ten tijde van de schenking niet 

meer in de beste staat. Wat volgde was een grootschalige restauratie van de borg en de tuin. 

De stichting stelde de tuin in 1923 open voor het publiek. Openstelling van de borg volgde in 

1927. In het volgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de restauratie en opening 

van de borg. 

 
85 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1889 – 1992, inventarisnr. 408.  
86 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1889 – 1992, inventarisnr. 405. 
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2.2 Cannenburch  

In 1365 werd kasteel de Cannenburch te Vaassen voor het eerst vermeld. Het kasteel 

belandde in 1543 door koop in de handen van Marten van Rossem. In deze tijd verkeerde het 

kasteel in ruïneuze toestand. Van Rossem bouwde het kasteel dat vandaag de dag nog steeds 

op de middeleeuwse fundamenten van de oude vesting staat. In 1555 overleed Marten van 

Rossem. Door boedelscheiding in 1558 kwam het kasteel in handen van het geslacht Van 

Isendoorn. Deze familie heeft het kasteel drie eeuwen lang in bezit gehad. Van 1661 tot 1664 

breidde Elbert van Isendoorn de westzijde van het kasteel uit. Rond 1750 voegde de familie 

bouwhuizen toe aan weerszijden van het voorplein en moderniseerden ze het kasteel.87  

In 1865 stierf Fredericus Carolus Theodorus van Isendoorn à Blois. Met zijn dood stierf het 

geslacht Van Isendoorn uit. De erfgenamen verkochten het kasteel met bijbehorend landgoed 

aan de Arnhemse firma Cohen Wolf en Compagnie. De firma verkavelde het landgoed, met 

uitzondering van het kasteel en het park.  De weduwe van Fredericus, barones Charlotte 

Theodora Maria Alexandrina van Oldeneel tot Oldenzeel, maakte hier namelijk nog gebruik 

van.88 In 1879 veilden de erfgenamen de tekeningen en schilderijen van het kasteel. In 1881 

overleed de barones waarna de familie Van Oldeneel het meubilair meenam. Hierna hielden 

de erfgenamen een boeldag waarna de Cannenburch leeg achterbleef.89 Eduard baron van 

Lynden kocht het kasteel in 1882 van de firma om het kasteel van afbraak te redden.90 In 

plaats van in het kasteel te wonen, besloot Van Lynden het kasteel te verhuren. Van Lynden 

verhuurde het kasteel bijvoorbeeld een poosje aan een school.  

 

Afbeelding 2.4: De Cannenburch in 1893. 

 
87 Mijn Gelderland (2013). 
88 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1945), 3.  
89 Gelders Archief (2014).  
90 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Jaarverslag 1945, 3. 
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Familie Cleve 

Dirk Rijnhard Bernhard baron van Lynden, zoon van Eduard baron van Lynden, verkocht 

het kasteel in 1906 aan de Duitse kunstschilder Richard Cleve en zijn vrouw Frida Cleve-

Mollard.91 Officieel gezien was Frida Cleve-Mollard de eigenares van de Cannenburch, maar 

zij liet het beheer van het kasteel aan haar man over.92 Het echtpaar woonde in Berlijn en 

gebruikte de Cannenburch aanvankelijk als zomerverblijf. Na de Eerste Wereldoorlog was 

de belastingdruk op landgoederen erg hoog en Richard Cleve voelde zich genoodzaakt om 

de Cannenburch uit te gaan baten als hotel-pension.93 Het echtpaar ging door deze 

verandering in het koetshuis wonen. Op 11 april 1936 overleed Richard Cleve plotseling op 

de Cannenburch.94 Hij had voor zijn dood nog plannen gehad om de hotelcapaciteit van de 

Cannenburch uit te breiden.95 Na zijn overlijden stopte zijn echtgenote niet met de exploitatie 

van de Cannenburch als hotel-pension. Dit ging zeker nog door tot en met 1939.96  

 

 
Afbeelding 2.5: Richard en Frida Cleve met hun kinderen. 
Afbeelding 2.6: Advertentie voor overnachtingen in de 
Cannenburch. Naast het overnachten en eten in het kasteel, 
was het ook mogelijk om te roeien en te vissen op het landgoed 
van het kasteel. 
Afbeelding 2.7: Bezoeker op de brug van de Cannenburch in 1930. 

 

 
91 Gelders Archief (2014).   
92 Sluisman (2015), 4.  
93 Vaassens Weekblad (2015), 12.  
94 Buurman (1990), 179. 
95 Smit-Buit (2015).  
96 Nieuwe Apeldoornsche courant (24 januari 1939), 3.  
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Tweede Wereldoorlog 

Een jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit in Nederland. Frida Cleve-Mollard mocht 

alleen naar de Cannenburch komen als ze het kasteel in dienst stelde van de Duitse 

oorlogsvoering. Dit weigerde ze.97 Van 1941 tot 1943 gebruikte de Nederlandse Staat de 

Cannenburch jaarlijks als plek voor een aantal nationaalsocialistische journalistenkampen 

door de Raad van Voorlichting der Nederlandse Pers. De Raad van Voorlichting der 

Nederlandse Pers was onder Duits toezicht opgericht.  Deze journalistenkampen hadden het 

doel om de journalisten verder te ontwikkelen in nationaalsocialistische zin. Zij waren 

immers de ‘volksvoorlichters’ die de nationaalsocialistische boodschap moesten verspreiden. 

Journalisten werden niet gedwongen om naar de kampen te gaan; er waren zoveel 

aanmeldingen dat er zelfs journalisten geweigerd moesten worden. In de tweede week van 

juni 1941 begon het eerste journalistenkamp op de Cannenburch. Het laatste 

journalistenkamp werd in 1943 gehouden. In totaal deden ongeveer 250 journalisten mee aan 

de kampen op de Cannenburch.98 De kampen duurden een week en er mochten ongeveer 25 

journalisten per keer meedoen.99 

Niet alleen journalisten kwamen bijeen op de Cannenburch; in mei 1942 kwamen cultureel 

geïnteresseerden, ontwerpers en kunstenaars bijeen om de nationaalsocialistische aard in de 

kunst te stimuleren en verder te ontwikkelen. Dit was een initiatief van het Departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) en werd ‘Volksch Ornament’ genoemd.100 

Vanaf maart 1944 werden de kelders van de Cannenburch gebruikt als een bewaarplaats 

voor archieven. Onder deze archieven bevonden zich de rijks- of gemeentearchieven uit de 

provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De reden voor de verplaatsing was dat de 

Duitsers een aanval van de geallieerden in de Nederlandse kuststreek verwachtten. De 

Duitsers besloten daarom om bepaalde archieven over te brengen naar veiligere plekken. In 

datzelfde jaar bracht het Gemeentemuseum in Arnhem zijn kostbare kunstcollectie onder in 

het kasteel. De Cannenburch bleek een goede bewaarplaats en op 1 januari 1946 kon de 

bewaarplaats opgeheven worden.101  

 

Na de oorlog confisqueerde de Nederlandse Staat de Cannenburch en de overige bezittingen 

in Vaassen van mevrouw Cleve-Mollard. De reden hiervoor was het Besluit Vijandelijk 

Vermogen, wat inhield dat de in Nederland wonende Duitsers met hun privévermogen 

moesten boeten voor de Nederlandse oorlogsschade. Frida Cleve-Mollard diende een 

verzoek tot ‘ontvijanding’ in bij het Nederlands Beheersinstituut en maakte gebruik van de 

afdeling Rechtspraak van de Raad van Rechtsherstel. Omdat ze naar de mening van de 

autoriteiten te weinig voor de geallieerde zaak had gedaan, werd haar verzoek afgewezen. 

Door haar benarde financiële positie kreeg ze een maandelijkse toelage van 200 gulden, 

waarbij ze maandelijks moest aantonen dat ze nog in leven was. De toelage kreeg ze betaald 

vanuit haar geconfisqueerde vermogen.102 

 
97 Smit-Buit (2015).  
98 Groeneveld (2001).   
99 Van den Muijsenberg (2017).  
100 Ampt Epe (2005).  
101 Nederlandsche Staatscourant (6 februari 1946), 1.  
102 Vaassens Weekblad (2015), 12. 
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 Afbeelding 2.8: Journalisten op fietstocht tijdens één van de journalistenkampen in 1941. Op de achtergrond is de 
Cannenburch te zien. 
Afbeelding 2.9: Appel voor de dagindeling op één van de journalistenkampen. De journalisten staan op de brug bij de 
voordeur van de Cannenburch. 

Nieuwe eigenaren 

Op 17 september 1945 werd de zorg over de Cannenburch met landgoed overgedragen aan 

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen door het Nederlands Beheersinstituut.103 Tot dit 

landgoed behoorden een boerderij en een huisje tegenover het kasteel. De waardevolle 

spullen uit de inboedel die toebehoorde aan mevrouw Cleve-Mollard werden voor een deel 

onder beheer gesteld van Stichting Nederlands Kunstbezit te Amsterdam. Deze collectie 

werd op 17 en 18 november 1948 geveild.104 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen kon 

de familieportretten en de ijzeren kist, waarin het huisarchief van de Cannenburch was 

bewaard, van deze veiling redden.105 Het minder waardevolle gedeelte van de inboedel was 

reeds in 1945 openbaar geveild.106  

 

Hoewel de Cannenburch weinig oorlogsschade had geleden, verkeerde het kasteel in een 

bouwvallige staat. Verhuur van het gebouw was dus geen optie. Vooral het dak was er slecht 

aan toe. Daardoor had het geen zin om het interieur van het kasteel op te knappen. De 

hulpsecretarie voor de gemeente Epe gebruikte een gedeelte van het kasteel dat in betere 

staat verkeerde.107 In 1948 begon men aan het herstellen van het dak en kwam de vraag wat 

er met de Cannenburch ging gebeuren steeds dichterbij. Ondanks dat Stichting Vrienden der 

Geldersche Kasteelen het kasteel beheerde, was dit nog geen garantie dat de stichting de 

eigenaar zou worden van de Cannenburch. In 1948 was het wel duidelijk dat Frida Cleve-

Mollard haar vermogen niet terug zou krijgen.108 De herstelwerkzaamheden van de 

Rijksgebouwendienst kwamen in 1950 tot een einde, waarna Stichting Vrienden der 

Geldersche Kasteelen kon beginnen met een geleidelijke restauratie van het interieur van het 

kasteel.109 Hoewel er op dat moment geen schriftelijke toezegging was dat de stichting het 

kasteel kon overnemen, was het wel duidelijk dat ze het kasteel zo snel mogelijk 

aantrekkelijk en toegankelijk moesten maken voor het publiek.110  

 
103 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1945), 2. 
104 Buurman (1990), 181.  
105 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1948), 4.  
106 Ibidem, 3.  
107 Buurman (1990), 181.  
108 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1948), 5.  
109 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1950), 1.  
110 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1951), 2.  
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Op 11 oktober 1951 verwierf Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen de Cannenburch 

voor een symbolisch bedrag van één gulden. Tevens kreeg de stichting dat jaar de 

kasteelruïne Batenburg in bezit. Deze ruïne was ook geconfisqueerd als vijandelijk bezit. 

Voor de Cannenburch had het bestuur een helder beeld, naar idee van bestuurslid A. 

Staring. Het interieur moest aangekleed worden met antieke meubels en familieportretten, 

bij voorkeur van de vorige bewoners van het kasteel, naar voorbeeld van de Menkemaborg 

te Uithuizen. Men koos daarvoor vanuit de gedachte dat het huis een museum zou 

worden.111 

2.3 Nienoord 
De geschiedenis van Nienoord begint met de heer Onno van Ewsum. Hij had in de jaren 

voor de stichting van de borg gronden aangekocht in Marum, Tolbert, Midwolde en 

Lettelbert.112 De Van Ewsums hadden erfgrietmanschap over dit gebied verworven. 

Erfgrietmanschap hield in dat de Van Ewsums het bestuur en de rechtspraak in hun gebied 

uitoefenden.113 In het jaar 1525 stichtte jonker Wigbold van Ewsum, zoon van Onno van 

Ewsum, het huis Nienoord.114 Kort hierna, in 1531, wist de familie Van Ewsum het 

erfgrietmanschap over Vredewold, de streek rondom Nienoord, te verwerven.115 Wigbold 

van Ewsum kon niet lang genieten van zijn nieuwe borg. In 1528 overleed hij. Zijn weduwe 

Beetke van Rasquert zette het beleid voort. De aangekochte gebieden sloten steeds beter op 

elkaar aan en de familie Van Ewsum werd rijker en machtiger door een prominente rol in de 

veenontginningen.116  

 

Afbeelding 2.10: Litho van het oude Nienoord, gemaakt ca. 1940 door B. Bueninck. De litho is een reproductie van een 
schilderij uit ca. 1540. 

 
111 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1951), 2. 
112 Reinder Hovinga (1997), 7. 
113 Lexicon Nederland en België (2017).  
114 Vos (1961), 14. 
115 Alma (2005), 41. 
116 Hovinga (1997), 8. 
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De Dolle Jonker 

Nienoord kwam in 1657 door vererving in handen van het geslacht Von Inn- und 

Knipphausen. Dit geslacht was een van de oudste en aanzienlijkste geslachten uit Oost-

Friesland, Duitsland.117 Jarenlang bleef Nienoord bezit van de familie. Na de dood van zijn 

vader Haro Caspar baron von Inn- und Kniphausen in 1795, werd Ferdinand Folef II baron 

Von Inn- und Kniphausen heer van Nienoord. Ferdinand Folef werd de ‘dolle jonker’ 

genoemd. Nadat hij de borg geërfd had, verhuisde de baron naar Nienoord en werd 

burgemeester van Leek en Marum.118 Aanvankelijk woonde de baron niet alleen op 

Nienoord; zijn zuster en haar echtgenoot jonkheer Ulrich Willem Frederik van Panhuys 

woonden hier ook. Door een slechte verstandhouding verhuisden zij naar Groningen waarna 

Ferdinand Folef II alleen op de borg achterbleef. Zijn leven liep niet voorspoedig. De baron 

had geldproblemen waardoor hij percelen van het landgoed moest verkopen. Ook moest hij 

delen van de borg afbreken.119 Ferdinand Folef voelde de stress en verwachtingen van zijn 

voorouders, zoals het in stand houden van de borg, die hij niet kon volbrengen.  

Het verhaal gaat dat Ferdinand Folef op een novembernacht in 1846, na veel gedronken te 

hebben, de portretten van zijn voorouders verscheurde. Dit deed hij samen met zijn knecht 

Jan Sikkes Beukema.120 Het portret van Anna van Ewsum bleef intact. Het personeel bracht 

de vernielde portretten de dag daarop naar de orangerie. Enkele weken later stak de baron 

de borg in brand. Alleen een gedeelte van de benedenverdieping bleef onaangetast.121 Vier 

jaar later, op 23 januari 1850, brandde de orangerie van de borg af. De portretten van de 

familie gingen toen alsnog verloren.122 Ferdinand Folef II verhuisde na de brand naar 

Groningen. Hij woonde tot zijn dood in 1884 in een huis aan de Nieuwe Boteringestraat. Dit 

huis stond schuin tegenover het huis van de familie Van Panhuys, waardoor zij een oogje in 

het zeil kon houden.123 

Familie van Panhuys 

Na de dood van de baron in 1884 erfde jonkheer Mr. Johan Aemilius Abraham ‘Bram’ van 

Panhuys de borg met bijbehorend landgoed. Bram van Panhuys was het neefje van 

Ferdinand Folef II. De ruïne van de oude borg werd afgebroken en Van Panhuys bouwde 

een nieuwe, kleinere borg op dezelfde plek. Aanvankelijk gebruikte Van Panhuys de borg 

alleen als zomerverblijf. Na zijn pensionering bleef Bram van Panhuys permanent op 

Nienoord wonen. Zijn zoon Hobbe van Panhuys was net als zijn vader lid van de Provinciale 

Staten van Groningen. Hij was tevens de burgemeester van Leek. Hobbe van Panhuys 

woonde met zijn vrouw en twee kinderen in de villa ‘Klein Nienoord.’ 

Helaas kon de familie Van Panhuys niet lang genieten van het landgoed. In 1907 vond een 

noodlottig ongeluk plaats. Nadat de familie Van Panhuys een afspraak in Groningen had 

gehad, reden ze op 6 november 1907 terug naar Nienoord toen de koets in het water terecht 

kwam. Bram van Panhuys kwam om het leven samen met zijn vrouw Trijntje van Panhuys-

Looxma, zijn zoon Hobbe van Panhuys en diens vrouw Elske van Panhuys-de Blocq van 

Scheltinga. Ook de palfrenier kwam om het leven.124 

 
117 Vos (1961), 25.  
118 Neyman (2018).  
119 Groninger Courant (17 maart 1843), 4.  
120 Eekhout, Roze (2018).  
121 Vos (1961), 47.  
122 Drentsche Courant (29 januari 1850), 1.  
123 Eekhout, Roze (2018). 
124 Hovinga (1997),65. 
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Afbeelding 2.11 (linksboven): Nienoord rond 1900.  
Afbeelding 2.12 (rechtsboven): Bericht over het ongeluk van de 

familie.  

Afbeelding 2.13 (linksonder): Hobbe van Panhuys en zijn vrouw 
Elske van Panhuys-de Blocq van Scheltinga. 
Afbeelding 2.14 (midden): Bram van Panhuys met zijn vrouw 

Trijntje van Panhuys-Looxma, omringt door kinderen.  

Afbeelding 2.15 (rechtsonder): De kinderen van Hobbe en Elske; 

Bram en Anneke voor Klein Nienoord in Leek.  
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Nasleep van het ongeluk 

Na het overlijden van hun ouders ving tante Ernestine van Panhuys de twee kinderen van 

Hobbe van Panhuys, Bram en Anneke, op. Ze verhuisden vanuit Groningen naar 

Wassenaar.125 Op het moment van het ongeluk waren Bram en Anneke dertien en vijf jaar 

oud. Al snel na het ongeluk, nog in 1907, werd de inboedel van Nienoord publiekelijk 

geveild. In februari 1908 verkocht de familie Van Panhuys ook het ouderlijk huis van Bram 

en Anneke. Onder beheer van een rentmeester verhuurden de erfgenamen de kamers in de 

borg aan diverse bewoners.126  

Delen van het landgoed bleven gebruik. Zo werd de moestuin verhuurd als kwekerij. De 

hertenkamp dat Bram van Panhuys ooit als verjaardagscadeau voor zijn vrouw had laten 

bouwen, werd behouden door de hertenkampvereniging. Deze vereniging was door 

inwoners van Leek opgericht. Het landgoed was in deze tijd opengesteld voor het publiek 

om hier te wandelen.127 De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer adverteerde met 

Nienoord als landgoed waar men kon wandelen. Bram van Panhuys had de vereniging in 

1902 opgericht met het doel om Leek als toeristische trekpleister op de kaart te zetten.128 Na 

1907 stopte de plaatselijke VVV niet. De vereniging plaatste bijvoorbeeld rustbankjes op 

Nienoord waar men kon gaan zitten tijdens het wandelen over het landgoed. Bovendien kon 

men de schelpengrot bezoeken.129 In de jaren twintig en dertig werd de tuin menigmaal 

gebruikt als toneel voor muziekconcoursen en klassieke concerten.130 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de borg als districtskantoor. 

Inwoners van Leek konden hun bonnen voor noodrantsoenen als brood en suiker halen bij 

de borg. Bovendien doken er in 1942 een professor en studenten onder van de 

Rijksuniversiteit Groningen.131 Na de oorlog vonden families die dakloos waren geworden 

door de oorlog een tijdelijk onderkomen in de borg.132 De Nederlands Hervormde 

Diaconieën had in 1946 plannen om een rusthuis voor ouderen en hulpbehoevenden in de 

borg te vestigen, maar van deze plannen kwam niets terecht.133 

 

Afbeelding 2.16: Zaal in Nienoord in 1942. Op de foto 
is een lege zaal te zien waarvan het plafond in slechte 
staat was. 

 

 

 

 

 
125 Eekhout (2007), 55. 
126 Ibidem, 58. 
127 Ibidem, 58.  
128 NL-GnGRA , toegangsnummer 1769, Bibliotheek GAG boeken, inventarisnummer 10848.1958. 
129 Een schelpengrot is een tuinkoepel, geïnspireerd op de schelpengrotten van de Italiaanse paleizen. Het woord grot was 
waarschijnlijk afgeleid van het Italiaanse ‘Grotto.’ Dit betekent mozaïekkamer. 
130 Nieuwsblad van het Noorden (8 augustus 1931), 11.  
131 NL-GnGRA , toegangsnummer 1769, Bibliotheek GAG boeken, inventarisnummer 10848.1958. 
132 Burghgraef (2000). 
133 Nieuwsblad van het Noorden (6 december 1946), 3.  
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Na de oorlog verdeelden Bram en Anneke de erfenis. Anneke kreeg de boerderijen in 

Friesland. Bram kreeg landgoed Nienoord met de borg, bijgebouwen, twee boerderijen en 

een dubbele woning. De gemeente Leek kocht het geheel voor 500.000 gulden van Bram van 

Panhuys in 1950.134 Op het moment van de verkoop werden alle huizen nog bewoond. In de 

twee boerderijen woonden boeren die verschillende landerijen, behorende tot het landgoed, 

pachtten en verbouwden. De borg was opgedeeld in drie delen, waarin drie verschillende 

families woonden. Men gebruikte het voormalige koetshuis als rijwielopslag. De 

koetsierswoning ernaast werd gebruikt door een hondenfokker. De dubbele woning deed 

voor de helft dienst als dienstwoning. De andere helft werd verhuurd aan de 

Postcommandant der Rijkspolitie.135 

Aankoop van gemeente Leek 

Na de aankoop in 1950 legde de gemeente Leek voetbalvelden op het landgoed aan. In 1955 

opende de burgemeester een openluchttheater op het landgoed. De gemeente gebruikte 

Nienoord om verschillende instanties onder te brengen, zoals een natuurhistorisch museum, 

kleuterschool en een klas van de ambachtsschool in de Ridderzaal.136 De koetsierswoning 

werd tot twee woningen met zolderkamers vertimmerd. In het noordelijke deel daarvan 

woonde de onderhoudsman van de sportvelden. In het zuidelijke deel woonde een gezin. 

Door de wisseling in functies van de borg is het duidelijk dat de gemeente aanvankelijk niet 

precies wist welke bestemming ze aan de borg wilde geven. Rond 1950 had de gemeente 

plannen om de borg te verhuren als jeugdherberg of rusthuis.137 Deze plannen zijn nooit 

uitgevoerd. Stichting Paard en Karos gaf de doorslag en huurde de borg met de tuin om hier 

het Nationaal Rijtuigmuseum in te vestigen.138 Dit museum opende zijn deuren in 1958.  

 

 

 

 

 

 

 

 
134 Eekhout (2007), 58. 
135 NL-GnGRA, toegangsnummer 1776, Landgoed Nienoord te Leek, 1949 – 1950, inventarisnummer 7640. 
136 Eekhout (2007), 60. 
137 NL-GnGRA, toegangsnummer 1776, Landgoed Nienoord te Leek, 1949 – 1950, inventarisnummer 7640. 
138 Eekhout (2007), 60.  

Afbeelding 2.17: Interieur van het Natuur Historisch Museum Nienoord, 1952. Het museum vestigde zich voor 
korte tijd in de borg.  
Afbeelding 2.18: Uitstalling van Indisch Museum 'Reptilia,' gevestigd in de borg, 1930-1935. 
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2.4 Sypesteyn 

Het verhaal van Sypesteyn begint bij jonkheer C.H.C.A. (Henri) van Sypesteyn aan het einde 

van de negentiende eeuw. Bij de vorige casestudies hebben we teruggekeken op de 

geschiedenis van het huis en de families die hier gewoond hebben. Bij Sypesteyn kan dit niet. 

Henri van Sypesteyn liet het kasteel van 1911 tot 1927 bouwen, waardoor het een vrij recent 

gebouw is. In plaats van de gebruikelijke beschrijving, zal bij Sypesteyn gekeken worden 

naar de familie. Hierna zullen de beweegredenen van Henri van Sypesteyn besproken 

worden. 

De geschiedenis van de familie Van Sypesteyn begon in de 16e eeuw. De stamvader van het 

geslacht was Evert Lambertsz van Sypesteyn. Hij trouwde met Geertruid Hoyer en overleed 

in 1577. De zoons van het stel wisten op te klimmen naar hoge maatschappelijke posities, 

zoals burgemeester. Door huwelijken met oude regentenfamilies, zoals Beaumont, Van 

Nijenrode en De Witt vergrootte het geslacht Van Sypesteyn zijn aanzien.139 In 1588 trouwde 

Johan van Sypesteyn, kleinzoon van Evert, met Catharina van Nijenrode. Zij woonden op 

buitenplaats het Hof van Hillegom, dat tot 1749 eigendom van de familie Van Sypesteyn zou 

blijven.140 

Voorzichtig begin van de familieverzameling 

In 1664 kocht Cornelis Ascanius I van Sypesteyn het leengoed Sypesteyn in Nieuw-

Loosdrecht aan. Het leengoed bestond toen uit een stuk land met een ruïne.141  Cornelis liet 

zich ‘Heer van Sypesteyn’ noemen en probeerde een verband te leggen met zijn aangekochte 

leengoed en zijn familienaam. Het stamslot van het geslacht Van Sypesteyn zou namelijk in 

Nieuw-Loosdrecht hebben gestaan. Hoewel het hem niet gelukt is om een verband te leggen, 

bouwde Cornelis een huis op het leengoed. Dit huis heeft niet lang bestaan. Tijdens de 

Hollandse Oorlog (1672-1679) werd in Loosdrecht gevochten en raakte Huis Sypesteyn in 

1673 zwaar beschadigd. Naast het leengoed in Loosdrecht was Cornelis eigenaar van een 

huis aan de Crajenhorstergracht in Haarlem. Hier had hij een familiearchief gehuisvest. 

Tijdens de Hollandse Oorlog werd het huis geplunderd omdat een gerucht rondging dat 

Johan de Witt, de neef van Cornelis, zich schuilhield in dit huis. Het familiearchief ging 

tijdens de plundering verloren.142 De familie liet Huis Sypesteyn niet herbouwen en ze 

verkochten het leengoed in 1804. 

Een ander noemenswaardig lid van de familie is Cornelis Ascanius IV (1694-1744), kleinzoon 

van Cornelis Ascanius I. Hij was een verzamelaar en herstelde familiestukken die voorheen 

verloren waren gegaan. Hij liet familieportretten vervaardigen en verzamelde onder meer 

munten, penningen, prenten en boeken.143 Ook hield Cornelis zich bezig met het zoeken naar 

de plek van het stamslot in Nieuw-Loosdrecht. De zoon van Cornelis, Cornelis Ascanius V, 

erfde een deel van de bibliotheek en kreeg later, ook door vererving, de rest van de 

bibliotheek in bezit. Een deel van de verzameling van de portretten kocht hij op een veiling. 

Na zijn dood kocht zijn zoon, Cornelis Ascanius VI, vervolgens de collectie van zijn vader en 

grootvader.  

 
139 Bogaard, Van Vlierden (2010), 23. 
140 Buitenplaatsen in Nederland (2020).  
141 Bogaard, Van Vlierden (2010), 24. 
142 Van Mensch (2014), 199.  
143 Bogaard, Van Vlierden (2010), 29. 
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Henri van Sypesteyn en het stamslot 

Het verzamelen en bewaren van de familiecollectie was dus belangrijk voor de familie Van 

Sypesteyn. Dit leidde ertoe dat Henri van Sypesteyn er aan het einde van de negentiende 

eeuw voor koos om een museum op te richten en zo het verhaal van zijn familie in leven te 

houden. Henri was de laatste in de mannelijke lijn van het geslacht Van Sypesteyn en was 

ongehuwd en kinderloos. In 1902 richtte hij de Van Sypesteyn-Stichting op. Het doel van de 

stichting was het behouden, verzamelen, onderhouden en uitbreiden van familiearchieven, 

familieportretten en (waardevolle) objecten die gerelateerd waren aan de familie Van 

Sypesteyn.144  

Ondertussen was Henri van Sypesteyn bezig om de vermeende gronden van het vermeende 

stamslot te kopen en het kasteel te reconstrueren. De familie geloofde namelijk dat hun 

oorsprong lag bij een middeleeuws herenhuis genaamd Sypesteyn dat in Nieuw-Loosdrecht 

zou hebben gestaan. In 1899 kwam Henri van Sypesteyn naar Nieuw-Loosdrecht om het 

terrein waar het kasteel zou hebben gestaan te vinden. Hij kreeg hierbij hulp van W. 

Voogsgeerd, hoofdonderwijzer in Loosdrecht. Ook de inwoners van Nieuw-Loosdrecht 

waren enthousiast want er deden veel verhalen de ronde over het vermeende kasteel. Op 17 

augustus 1899 kocht Henri een stuk land aan. Bij een opgraving vonden Henri van Sypesteyn 

en zijn team oude fundamenten op het terrein.  

 
 
Afbeelding 2.19: Opgravingen op het terrein van Henri van 
Sypesteyn.  
Afbeelding 2.20 (linksonder): Henri van Sypesteyn in de tuin van zijn 
kasteel met zijn twee hondjes.  
Afbeelding 2.21 (rechtsonder): Kasteel Sypesteyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fundamenten zouden de fundamenten geweest zijn van het kasteel Sypesteyn dat in 1288 

werd gesticht. Dit was reden genoeg voor de jonkheer om het terrein verder uit te breiden 

naar een terrein van 5,8 hectare. Het terrein zou in de middeleeuwen de kern van de 

heerlijkheid zijn geweest. In 1901 begon een onderzoek naar de fundamenten. Uit dit 

onderzoek bleek dat de sloten breder waren geweest en dat er fundamenten van bruggen en 

huizen aan het zogenaamde voorplein lagen.145 Op deze informatie baseerde Henri zijn plan 

voor de tuinaanleg. 

 
144 Wüstefeld (2006).   
145 Van Mensch (2014), 205. 



50 
 

Henri bouwde een gotisch kasteel waarin zijn collectie tentoongesteld zou worden. Vanwege 

zijn grote belangstelling voor de historische Nederlandse tuinkunst, moest de tuin een 

educatieve rol krijgen. De tuin werd aangelegd in een geometrische stijl uit het eind van de 

zestiende, begin zeventiende eeuw. Het kasteelmuseum opende zijn deuren in 1926.146 

Voordat het daadwerkelijke museum opende, organiseerde Henri al tentoonstellingen in 

omliggende boerderijen. Later werd duidelijk dat de fundamenten niet van een 

middeleeuws kasteel waren, zoals Henri van Sypesteyn dacht. De fundamenten waren 

namelijk afkomstig van een krukhuisboerderij.147 Deze krukhuisboerderij stond op het 

terrein in 1718 en droeg de naam Sypesteyn.148 

2.5 Conclusie 

Hoewel de bestudeerde kastelen allemaal in een museum veranderden in de vroege 

twintigste eeuw, zijn ze heel verschillend wanneer we kijken naar de geschiedenis. Zo 

verhuurde de gemeente Leek Nienoord aan een stichting die de borg en het landgoed 

huurde om hier een museum te beginnen. Hier ging een tragisch familieverhaal aan vooraf. 

Het Nederlands Beheersinstituut confisqueerde de Cannenburch, waarna Stichting Vrienden 

der Geldersche Kasteelen het kasteel verzorgde. De stichting kon het kasteel met landgoed in 

1951 kopen voor een symbolisch bedrag van één gulden. Frida Cleve-Mollard had hier geen 

zeggenschap meer in: hoewel ze geprobeerd heeft het kasteel terug te krijgen, waren haar 

pogingen niet succesvol. De erfgenamen van de laatste bewoner schonken de Menkemaborg 

aan het Museum van Oudheden voor Provincie en Stad Groningen, tegenwoordig beter 

bekend als het Groninger Museum, zodat de borg bleef bestaan voor het publiek. Hoewel 

Henri van Sypesteyn de laatste mannelijke telg van het geslacht van Sypesteyn was, wilde hij 

zijn familiegeschiedenis voort laten leven. Hij had een familiecollectie waar hij een kasteel 

voor bouwde. De inboedel van de Menkemaborg was lang verkocht voordat het museum 

zich in het kasteel vestigde. De borg zelf met het familiewapen was het startpunt van het 

museum.  

Zoals te lezen was in dit hoofdstuk, verliep de overdracht van elk bestudeerd kasteel anders. 

De Menkemaborg heeft bijvoorbeeld achttien jaar leeggestaan voordat de erfgenamen 

besloten de borg te schenken aan het Museum van Oudheden. Ten tijde van de schenking 

was het duidelijk dat de borg een museum zou worden. Dit liep bij Nienoord anders. Toen 

de gemeente Leek het landgoed kocht in 1950, wist de gemeente nog niet precies wat er met 

de borg en het omliggende landgoed ging gebeuren. De borg zelf veranderde meerdere 

keren van functie, waarna stichting Paard en Karos de borg in 1958 opende als museum. 

Toen de Cannenburch eenmaal in bezit was van Stichting Vrienden der Geldersche 

Kasteelen, werd het snel duidelijk dat het een museum zou worden. Hiervoor keek de 

stichting naar het voorbeeld van de Menkemaborg. Sypesteyn werd gebouwd als 

kasteelmuseum. 

Hoe de stichtingen en organisaties de kastelen na de overdracht inrichtten, zullen we 

bekijken in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zal ook dieper ingegaan worden op welke keuzes 

de stichtingen en organisaties maakten in de inrichting en hoe de collecties werden 

opgebouwd 

 
146 Wüstefeld (2006).   
147 Van Mensch (2014), 204. 
148 Ibidem, 199. 
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Hoofdstuk 3 
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In dit hoofdstuk ligt de focus op de casussen nadat ze een (her)bestemming als museum 

hadden gekregen. Hierbij is gekeken naar de zogenaamde opbouwperiode van elk museum. 

Per casus zal besproken worden hoe de opbouw van het kasteelmuseum is aangepakt, 

bijvoorbeeld door restauraties en herstelwerkzaamheden. We zullen hierbij kijken naar de 

tuinen en bijgebouwen. Ten tweede zullen de inrichting en de opbouw van de collecties van 

de musea worden besproken. De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidt; “hoe zag de 

opbouwperiode van de kasteelmusea eruit?”  

3.1 Menkemaborg 

Door een schenking van de familie Lewe van Nijenstein werd de Menkemaborg vanaf 1921 

onderdeel van het Museum van Oudheden te Groningen. De oorsprong van het Museum 

van Oudheden lag in de 19e eeuw. Drie Groningse verzamelingen werden samengesmolten 

tot één grote verzameling. Dit waren de verzamelingen van de universiteitsbibliotheek van 

de Rijksuniversiteit Groningen, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. De 

samengesmolten verzameling werd steeds verder uitgebreid en in 1890 werd de stichting 

Museum van Oudheden voor de Provincie Groningen opgericht. Het doel was om 

voorwerpen van Groninger bodem of met betrekking tot Groningen te verzamelen en onder 

te brengen in één museum.149  

Opbouw 

De staat waarin de Menkemaborg verkeerde op het moment dat Stichting Museum van 

Oudheden de borg verkreeg, was niet geweldig. De eerste stap die de nieuwe eigenaar zette, 

was het restaureren van de borg en het omliggende landgoed.150 De familie Lewe van 

Nijenstein schonk de borg met omgeving aan het Museum van Oudheden zodat het geheel 

bewaard zou blijven. Bij de restauratie was het zodoende de bedoeling om de borg zover 

mogelijk in oude staat te herstellen. Het idee hierachter was dat de Menkemaborg één van de 

meest bezienswaardige overblijfselen uit de vorige eeuwen was.151  

Het Museum van Oudheden had niet genoeg geld om de borg te herstellen naar zijn oude 

staat. Voor het restaureren van de borg vroeg de stichting een rijkssubsidie aan. Deze 

subsidie werd gedeeltelijk toegekend. Het interieur van de borg zou het Groninger Museum 

zelf restaureren met subsidiegeld. Dit ging allemaal niet zonder slag of stoot. Het 

subsidiebedrag werd in 1922 teruggebracht naar een lager bedrag door de slechte financiële 

toestand waarin Nederland verkeerde.152 Het gehele bedrag liet dus op zich wachten 

waardoor restauratiewerkzaamheden uitgesteld moesten worden. De consequentie hiervan 

was dat de werkzaamheden in 1924 stil kwamen te liggen . In 1925 pakte de organisatie de 

werkzaamheden opnieuw op.153 Architect A.R. Wittop Koning leidde de restauratie.154 

 
149 Groninger Archieven (2014).  
150 B.Wildeman (1941), 7.    
151 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1889–1992, inventarisnr. 405. 
152 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1881-1992, inventarisnr. 408.  
153 Ibidem. 
154 Veldman, Veldman-Planten (1984), 3.  
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Afbeelding 3.1: Werkzaamheden aan het dak van de 
Menkemaborg in het begin van de jaren twintig. 

 

 

 

 

 

 

Firma H. Copijn & Zn uit Utrecht herstelde de tuinen van de borg naar het tuinplan uit de 

vroege achttiende eeuw.155 Dit plan was gevonden in het huisarchief van de borg.156 Op 

kosten van gemeente Uithuizen werd de tuin opnieuw aangelegd.157 Op 29 juni 1923 opende 

het museum de tuinen officieel voor publiek.158 Tegen een vergoeding konden mensen de 

tuin bezichtigen. In 1926 stelde de stichting een nieuwe tuinman aan die ook taken als 

conciërge zou vervullen.159 

In 1927 opende de borg zijn deuren voor het publiek als dependance van het Museum van 

Oudheden. De borg was toen nog niet helemaal ingericht. 160  Het Museum van Oudheden 

beheerde de borg met de collectie. Het Museum van Oudheden in Groningen hield een 

aansluitende expositie ten tijde van de opening van de borg. Dit was een expositie met 

afbeeldingen van de Ommelander borgen, waar de Menkemaborg er één van was.161  

  
 
Afbeelding 3.2: Tuin van de Menkemaborg voordat deze opnieuw werd aangelegd naar voorbeeld van het tuinplan uit de 
achttiende eeuw. Deze foto is aan het einde van de negentiende eeuw gemaakt toen de Menkemaborg nog bewoond werd.   
Afbeelding 3.3: De tuin van de Menkemaborg gefotografeerd vanuit dezelfde hoek. Deze foto werd gemaakt rond 1930. Op de 
foto is de geometrische tuin te zien die geïnspireerd is op het achttiende-eeuwse tuinplan.  

 
155 Formsma et.al.  (1987), 409.  
156 Wildeman (1941), 7.    
157 Heidemij Nederland BV. (1976), 4.  
158 De Standaard (30 juni 1923), 7.  
159 Nieuwsblad van het Noorden (30 maart 1927), 13.  
160 Veldman, Veldman-Planten (1984), 3.  
161 Nieuwe Rotterdamsche Courant (27 augustus 1927), 9.  
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Afbeelding 3.4 (linksboven): Tuin van de Menkemaborg, ca. 1930. Op het bankje rechts zit een bezoekers.  
Afbeelding 3.5 (rechtsboven): Rosarium van de Menkemaborg in het begin van de jaren twintig.  
Afbeelding 3.6 (linksonder): Rozentunnel (op de foto rozenpergola genoemd) van de Menkemaborg. De rozentunnel werd 
vaak in advertenties van de Menkemaborg genoemd als publiekstrekker. 
Afbeelding 3.7 (rechtsonder): Advertentie om de opening van de tuin aan te kondigen uit 1924. 

 

Inrichting en collectie 

Door de voorwaarden die de erfgenamen stelden aan de schenking van de borg, was het 

vanaf het begin duidelijk dat de Menkemaborg een museum werd. Daarnaast besliste de 

stichting relatief snel hoe het museum eruit kwam te zien. In 1921 werd dit namelijk bekend 

gemaakt in een krantenartikel.162 Het museum moest een beeld gaan geven van de ’woon- en 

leefcultuur van een Ommelander jonker uit de zeventiende en achttiende eeuw.’163 Het doel 

was om een algemeen beeld te geven van hoe de situatie eruit zou kunnen hebben gezien. De 

reden voor het kiezen van de zeventiende en achttiende eeuw was dat de jonkers in deze tijd 

een belangrijke rol speelden bij de organisatie van het gebied en het bestuur van de provincie 

Groningen.164  

Wanneer de collectie van de Menkemaborg besproken wordt, is het belangrijk om te 

onthouden dat de Menkemaborg geen eigen collectie had. De collectie die opgebouwd werd 

voor de Menkemaborg bleef onderdeel van de collectie van het Museum van Oudheden. Een 

gevolg hiervan was dat de Menkemaborg afhankelijk was van wat het Museum van 

Oudheden in bruikleen gaf en verwierf, al dan niet voor de Menkemaborg.165   

 

 
162 Algemeen Handelsblad (30 maart 1921), 9.  
163 Veldman, Veldman-Planten (1984), 3.  
164 Ibidem, 3.  
165 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1881-1992, inventarisnr. 409. 
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Afbeelding 3.8: Ridderzaal van de Menkemaborg, 1931. Dit was één van de stijlkamers van het museum. Op deze foto is goed 
te zien dat de stichting nog bezig was met het inrichten van de kamers. Er staan bijvoorbeeld geen stoelen bij de eettafel. De 
houten schoorsteenmantel was op de Menkemaborg achtergebleven.  

 

Afbeelding 3.9: Ingerichte keuken van de Menkemaborg, ca. 1930. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.10: Schoorsteenstuk van de Ridderzaal. Het schoorsteenstuk werd 
gemaakt door Herman Collenius rond 1700 voor de Menkemaborg. 
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Hoewel de inboedel van de Menkemaborg in 1902 geveild was, waren een paar stukken 

overgebleven in de Menkemaborg zelf. Dit waren de gesneden houten schoorsteenmantels, 

een hemelbed en een aantal spijkervaste interieurdelen. Daarnaast bleef het huisarchief van 

de borg bewaard.166 De familie Lewe van Nijenstein gaf voorwerpen zoals meubels, 

kledingstukken en huisraad in bruikleen.167 De collectie werd onder andere aangevuld door 

voorwerpen afkomstig van andere borgen. De stichting kocht in 1924 bijvoorbeeld 

voorwerpen voor de collectie op de boeldag van de borg Rusthoven te Wirdum.168 

Bovendien schonken mensen verschillende voorwerpen.169 Dit was bijvoorbeeld het geval 

met zilveren gebruiksvoorwerpen afkomstig van de Ommelander borg de Hanckemaborg te 

Zuidhoorn. Hoewel deze borg in 1865 al werd afgebroken, waren de voorwerpen nog in het 

bezit van de erfgenamen van Clant Bindervoet, voormalig bewoner van de 

Hanckemaborg.170 Na de opening van het museum hield het uitbreiden van de collectie niet 

op. In 1929 kocht de stichting een Lodewijk XVI ledikant aan.171 Het ledikant was afkomstig 

van de borg Verhildersum te Leens. 

Het schathuis opende in 1927 samen met de borg als theeschenkerij.172 Het museum 

gebruikte het schathuis ook om voorwerpen tentoon te stellen. In 1927 waren hier een 

veldwagen en een arrenslee te zien.173 Daarnaast werd een deel van het schathuis verbouwd 

als woning voor de conciërge.174  

 
166 Braasem (1983), 41. 
167 Rotterdamsche Courant (30 maart 1926), 9.  
168 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (15 juli 1925), 8.  
169 Nieuwsblad van het Noorden (30 maart 1927), 13. 
170 Nieuwe Rotterdamsche Courant (30 maart 1926) 9. 
171 Nieuwsblad van het Noorden, 21 juni 1929. Blz. 10.  
172 Een schathuis is een benaming voor een veestal die bij borgen en havezaten hoort. Deze benaming werd vooral in Drenthe en 
Groningen gebruikt. 
173 Nieuwsblad van het Noorden (27 juli 1927), 10.  
174 Formsma et.al. (1987), 409.  

Afbeelding 3.11: Het schathuis met de Menkemaborg op de achtergrond, ca. 1930. Aan de rechterzijde van het 
schathuis zijn bankjes te zien voor de bezoekers van het restaurant gesitueerd in het schathuis. Aan de voorzijde van 
het schathuis zat een terras. 
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3.2 Cannenburch 

In de jaren na de oorlog werd de Cannenburch niet bewoond en was de zorg van het kasteel 

en het bijbehorende landgoed toevertrouwd aan Stichting Vrienden der Geldersche 

Kasteelen. In 1950 begon de stichting met het restaureren van het interieur. Over de 

herbestemming van het kasteel was weinig discussie. Bestuurslid A. Staring kwam met het 

idee om onder andere de Menkemaborg als voorbeeld te nemen bij het inrichten van de 

Cannenburch. Na de overdracht wilde de stichting het kasteel zo snel mogelijk openen voor 

het publiek. 

Opbouw 

Hoewel de Rijksdienst delen van het kasteel gerestaureerd had om het van verval te redden, 

was de staat van de Cannenburch in 1951 verre van perfect. In het begin van het jaar 1952 

huurde Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen architect W.A. Lensvelt in om de grote 

hal en vier kamers op de begane grond in bewoonbare staat te herstellen.175 De stichting liet 

het vertrek in de toren aan de voorkant van het kasteel ook opknappen zodat het in gebruik 

kon worden genomen als portiersloge.176  

Aanvankelijk zou de Cannenburch zijn deuren voor publiek openen in het voorjaar van 1952. 

Door de herstelwerkzaamheden kon de directeur van Stichting Vrienden der Geldersche 

Kasteelen D.J.G. Buurman in mei pas beginnen met de inrichting.177 Samen met opzichter G. 

Labberton richtte hij het kasteel in. Op 28 juni 1952 was het kasteel klaar om zijn deuren voor 

publiek te openen. Dit gebeurde twee dagen later op 30 juni 1952.  

 
175 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1951), 2. 
176 Ibidem, 3.  
177 Ibidem, 3.  

Afbeelding 3.12: D.J.G. Buurman zet de laatste puntjes op de i in de 
eetzaal.  
Afbeelding 3.13: Aankondiging van de opening van het 
kasteelmuseum in Het Parool.  
Afbeelding 3.14: Eén van de vele krantenkoppen wijzend op het 
bedrag dat de stichting heeft betaald voor de Cannenburch. In dit 
krantenartikel werd erop gewezen dat het renoveren van het kasteel 
hogen kosten met zich meebracht.  
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Het kasteel was aanvankelijk niet in zijn geheel geopend. Tijdens het inrichten van het 

museum speelde de stichting met het idee om een slaapkamer in te richten. Dit idee was 

onder andere ontstaan door het in bruikleen gegeven Lodewijk XIV bed. Buurman richtte de 

slaapkamer in, maar niet op de plaats waar de vroegere bewoners, het echtpaar Van 

Isendoorn-Van Renesse, rond 1750 sliep. De reden hiervoor was dat de slaapkamer, samen 

met de omliggende kamers, in slechte staat verkeerden en de stichting geen geld had om 

deze kamers op te knappen. Waarschijnlijk koos Buurman voor het betreffende echtpaar 

omdat deze bewoners hadden gezorgd voor de huidige vorm van de Cannenburch. 

Tijdens het eerste jaar van de openstelling had de stichting nog geen restaurant op de 

Cannenburch ingericht. Er waren plannen om een restaurant in de kelders van het kasteel te 

plaatsen. Daarnaast was de stichting in gesprek met gemeente Epe om te kijken of zij één van 

de bouwhuizen een herbestemming kon geven.178 

Inrichting en collectie 

In 1948 was de inboedel van de Cannenburch geveild en stond de Cannenburch leeg. 

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen had bijna veertig schilderijen en een ijzeren kist 

die generaties lang op de Cannenburch had gestaan, kunnen redden van de veiling.179 De 

eerste stap die de stichting zette, was het restaureren van de schilderijen. Deze schilderijen 

verkeerden in slechte staat.180 

De heer Staring, bestuurslid van de stichting, had zijn eigen ideeën over het opbouwen van 

de collectie van de Cannenburch. Zijn redenatie hield in dat de collectie van de Cannenburch 

deels opgebouwd kon worden door inboedels van kastelen en buitenplaatsen die 

(voormalige) kasteeleigenaren na de Tweede Wereldoorlog veilden. Kasteeleigenaren 

konden de kosten om hun kasteel te onderhouden en eventueel te herstellen niet meer 

opbrengen en moesten hierom afstand doen van hun kasteel of buitenplaats. Een gevolg van 

het verkopen van een kasteel was vaak dat de families niet wisten wat ze met het meubilair 

en de familieportretten afkomstig uit hun kasteel of buitenplaats moesten doen. Dit konden 

ze schenken of in bruikleen geven aan de Cannenburch. Door voorwerpen onder te brengen 

in de Cannenburch, zou het kasteel als een soort opvanghuis gebruikt kunnen worden voor 

familiebezit dat zijn plaats had verloren in een particulier kasteel.181 

Een andere manier om een collectie voor de Cannenburch op te bouwen, kwam voort uit een 

excursie van de stichting in juni 1950. De voorzitter van Stichting Vrienden der Geldersche 

Kasteelen, Schelto baron van Heemstra, nam de deelnemers van de jaarlijkse excursie mee 

naar de Cannenburch. Hij bracht ze op de hoogte over de plannen voor het kasteel. Hierbij 

vertelde hij de deelnemers dat meubels en alles wat in een bewoond kasteel thuis hoorde 

welkom was om de Cannenburch te kunnen inrichten.182 

Het idee achter de inrichting van het kasteel was dat het kasteel zelf het belangrijkst was. Dit 

was terug te zien aan het behoud van de oorspronkelijke ruimtes in het kasteel. Op de 

tweede plaats kwam de aankleding van het kasteel die gebruikt werd om leegte en verval te 

maskeren. Bovendien moest de aankleding een bewoonde sfeer bij de bezoeker oproepen.183  

 
178 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 9.  
179 Buurman (1990), 225. 
180 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1951) 2.  
181 Buurman (1990), 225. 
182 Ibidem, 225. 
183 Ibidem, 225. 
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Afbeelding 3.15 (linksboven): De ingerichte salon van de Cannenburch. 
Afbeelding 3.16 (rechtsboven): Close-up van de ingerichte hal. Op de foto is te zien dat de muur van de hal rijkelijk 
gedecoreerd was met portretten. 
Afbeelding 3.17 (midden rechts): Eetzaal van de Cannenburch. Op deze foto is een andere tafel te zien dan de tafel die de heer 
Buurman op afbeelding 3.12 klaarmaakt. Waarschijnlijk is deze foto eerder gemaakt.  
Afbeelding 3.18 (midden links): Van Huysum-kamer, ingericht als slaapkamer.  
Afbeelding 3.19 (linksonder): De witte kamer, 1952. Later werd dit de jachtkamer. 
Afbeelding 3.20 (rechtsonder): De witte kamer of jachtkamer, ca. 1957. Op deze foto is goed te zien dat de bruiklenen en 
donaties hielpen om het kasteel een bewoond gevoel te geven.  
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De vooruitziende blik van de heer Staring bleek te kloppen. Mede door de oproep van de 

voorzitter van de stichting begonnen mensen met het schenken en in bruikleen geven van 

voorwerpen. De stichting deed niet veel aankopen omdat deze mogelijkheid er (financieel 

gezien) niet altijd was.184 In 1951 werd tijdens een restauratie van de Rijksgebouwendienst de 

gracht rond het kasteel drooggelegd. In deze gracht hoopte het dagelijkse bestuur van de 

Cannenburch waardevolle objecten te vinden. Het enige dat ze vonden was de voet van een 

Jacobakannetje, zeventiende-eeuwse wijnflessen en scherven uit een latere periode die niet 

van waarde waren.185 

Op de begane grond waren aanvankelijk de volgende kamers ingericht; de hal, een 

zeventiende-eeuwse kamer, een achttiende-eeuwse salon, een slaapkamer uit het begin van 

de achttiende eeuw en een achttiende-eeuwse eetkamer. Op de eerste verdieping waren de 

grote zaal en een herenkamer ingericht. Dit is in beeld gebracht in figuur 2.186 Bezoekers 

konden ook een blik werpen in de zeventiende-eeuwse kapel, maar konden hier niet naar 

binnen vanwege de slechte staat van de vloer. Een duidelijke lijn zat er nog niet in de 

genoemde opstelling. Een zin die meerdere malen terugkwam in de jaarverslagen van de 

beginjaren van de Cannenburch, doelend op de inrichting van het kasteel, was ‘roeien met 

de riemen die beschikbaar waren.’ De collectie was nog niet zodanig opgebouwd dat er een 

duidelijk verhaal van een bepaalde tijdsperiode verteld kon worden. Zo hadden de 

tentoongestelde voorwerpen weinig te maken met de Cannenburch en zijn voormalige 

bewoners.187 Bovendien had het museum geen zuivere stijlkamers.188 Wel trachtte Buurman 

om de kamers in te richten in een bepaalde stijl. Een voorbeeld hiervan was dat een grote 

tafel ontbrak voor de grote zaal. Dit probleem loste Buurman op door een ‘moderne’ tafel in 

de grote zaal neer te zetten met een oud oosters kleed erover. Op lange termijn zou de 

stichting gerichter gaan kijken naar voorwerpen die bij de Cannenburch pasten of afkomstig 

waren van het kasteel.189  

 

Figuur 2: Tijdlijn van de inrichting en veranderingen in de kamers van de Cannenburch. 

 
184 Buurman (1990), 225. 
185 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1951), 3.  
186 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 133. 
187 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 4.  
188 Een zuivere stijlkamer is een kamer die specifiek ingericht is met een thema. Meestal komen alle voorwerpen uit één 
bepaalde tijdsperiode. 
189 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 4.  
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3.3 Nienoord 

Nadat gemeente Leek het landgoed Nienoord in 1949 aankocht van de familie Van Panhuys, 

deelde men het landgoed op in verschillende delen, waar meerdere stichtingen en bedrijven 

gebruik van maakten. Voor het museum in de borg, met de bijbehorende stallen, 

koetsierswoningen en een deel van de tuin, was dit Stichting Paard & Karos. Stichting Paard 

& Karos ontstond in 1957 uit verschillende partijen. Dit waren Compagnie tot 

instandhouding van het oude gerij, de Eerste Winschoter Rijtuigmaatschappij en 

Pragmaticum Illustre. Deze laatste partij was een subvereniging behorend tot het Groninger 

Studentencorps Vindicat atque Polit en zette zich in voor rijtuigen. Stichting Paard & Karos 

had het doel om het gezamenlijk bezit aan rijtuigen van de verschillende partijen een 

waardige plaats te geven en hiermee een museale collectie te vormen.190 Volgens de stichting 

zagen particulieren rijtuigen als sta-in-de-weg. Met het museum wilde de stichting de 

ondergang van het rijtuig voorkomen.191 De stichting dacht na over een plaats en bezocht 

onder andere de stallen van Huis Doorn te Doorn.192 In 1957 besloot de gemeente Leek de 

borg van Nienoord met de bijgebouwen als museum ter beschikking te stellen.193 Het 

museum zou gaan opereren onder de naam Nationaal Rijtuigmuseum. 

Opbouw 

Voordat de borg en de bijgebouwen gebruikt konden worden als museum, moesten er eerst 

restauraties plaatsvinden. In 1957 restaureerde de gemeente het koetshuis en de paardenstal. 

In augustus van datzelfde jaar begon de bouw van een nieuwe wagenhal. Deze hal werd 

gebouwd voor het tentoonstellen van de rijtuigen. De wagenhal kwam tussen het koetshuis 

en de koetsierswoning te staan, waardoor deze twee gebouwen met elkaar verbonden 

werden. In januari 1958 begon de gemeente met het restaureren van de borg.194 De indeling 

van de borg was nog in oude toestand. De meubels waren echter verkocht en ook het 

oorspronkelijk behang was verdwenen.195 

De gemeente nam de verzorging van de tuin op zich. De stichting Paard & Karos beheerde 

de collectie. Zij breidde de collectie tevens uit en zorgde voor het onderhoud. Op 1 januari 

1958 stelde de gemeente B.J. Bruins aan als rentmeester. Dit hield in dat hij zorgde voor de 

opbouw en organisatie van het museum.196 Vanaf 14 juli 1958 begon H.B. Vos met het 

vervangen van B.J. Bruins. De heer Vos kreeg later een aanstelling als conservator van het 

Nationaal Rijtuigmuseum. 

Vanaf de openstelling van het museum was een restaurant gevestigd in de borg. N.V. Explo 

’58 pachtte het restaurant. Tijdens het eerste zomerseizoen van het museum in 1958, baatten 

zij het restaurant nog niet volledig uit. Dit kwam doordat de werkzaamheden voor het 

restaurant, vooral aan de keuken, nog niet voltooid waren.197 

 

 
190 Nationaal Rijtuigmuseum (1959), 5. 
191 Ibidem, 7. 
192 Vos (1984), 12.  
193 Nationaal Rijtuigmuseum (1959), 7. 
194 Ibidem, 7. 
195 Vos (1984), 13.  
196 Ibidem, 28. 
197 Nationaal Rijtuigmuseum (1959), 7. 



62 
 

   
 
Afbeelding 3.21: De borg vanuit de tuin gezien die behoorde tot het museum. Aan de rechterkant van de borg is het terras te 
zien dat bij het restaurant in de borg hoorde. 
Afbeelding 3.22: De nieuwe wagenhal  van het Nationaal Rijtuigmuseum. De koetsierswoning is aan de linkerkant van de 
foto te zien, het koetshuis aan de rechterkant. Tussen deze twee gebouwen werd de nieuwe wagenhal gebouwd waarmee de 
gebouwen aan elkaar verbonden waren.  

 

Inrichting en collectie 

Naast de stalgebouwen en de nieuwe wagenhal gebruikte de stichting de borg als onderdeel 

van het museum. De stichting voegde verschillende kamers op de begane grond en kamers 

op de eerste verdieping samen tot één tentoonstellingsruimte. Tijdens de verbouwingen en 

restauraties bouwde ze de collectie van het museum verder op. Bij de oprichting van 

Stichting Paard & Karos schonken de leden voorwerpen aan de stichting. Deze geschenken 

waren de basis voor de collectie. Bovendien gaven de leden de stichting ook stukken in 

bruikleen. Naast de geschenken en bruiklenen kocht de stichting collectiestukken aan. 

Ten tijde van de opening in 1958 bestond de collectie uit bijna 80 rijtuigen. Verder bestond de 

collectie onder andere uit prenten, schilderijen, uniformen, lantaarns, miniatuurmodellen 

van rijtuigen, gereedschappen en tuigen voor paarden. Het museum werd op 12 mei 1958 

om drie uur ’s middags geopend in het bijzijn van 250 genodigden.198 Na de opening van het 

museum groeide de collectie snel. Er kwamen veel aanbiedingen. Soms brachten mensen 

collectiestukken zonder aankondiging naar het museum. In deze vroege jaren keek de 

stichting nog niet erg kritisch naar de aanwinsten en nam ze de meeste schenkingen aan.  

In het eerste jaarverslag (1958-1959) van het museum werd de collectie beschreven als een 

verzameling van stukken die in de huidige samenleving meestal geen nut meer hadden. Ze 

waren in de moderne kleinere huizen simpelweg niet meer te plaatsen. Naderhand begon de 

stichting kritischer te kijken naar de schenkingen. Bovendien dacht de stichting na over de 

exposities die gemaakt konden worden met de geschonken voorwerpen en kampte het 

museum met ruimtegebrek. In de expositieruimten van de borg stonden rijtuigen 

tentoongesteld, maar de borg was hier niet geschikt voor. De stichting gebruikte de  zolders 

van de borg als depotruimten voor kleinere stukken. Conservator H.B. Vos woonde zelf in 

een paar kamers op de eerste verdieping van de borg. Om het ruimtegebrek op te lossen, 

huurde de stichting in 1960 een tijdelijke zomerhal. De hal werd geplaatst in de tuin van de 

borg. De stichting dacht na over een permanente oplossing voor het ruimtegebrek, op 

voorwaarde dat de borg en de tuin zo min mogelijk werden aangetast.199 

 
198 Ibidem, 9. 
199 Nationaal Rijtuigmuseum (1959), 15.  
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Afbeelding 3.23 (linksboven): De geschiedenis van de borg en de rijtuigen werden met elkaar verbonden. In de benedenzaal 
van de borg werd het werk van Hermanus Collenius tentoongesteld dat oorspronkelijk afkomstig was het  oude Nienoord. Dit 
was één van de drie panelen. Voor het paneel stonden de rijtuigen uitgestald.  
Afbeelding 3.24 (rechtsboven): Rijtuigen gecombineerd met meubels in de grote bovenzaal van de borg. Deze zaal ontstond 
door het samenvoegen van enkele kamers om meer ruimte te creëren voor tentoonstellingen.  
Afbeelding 3.25 (midden links): Rijtuigen uitgestald in de tuin van de borg tussen het koetshuis (links) en de borg (rechts) in.  
Afbeelding 3.26 (midden rechts): Paarden Rika en Piet in 1959. Op de achtergrond is de nieuw gebouwde wagenhal tussen de 
koetsierswoning (links) en het koetshuis(rechts) in. 
Afbeelding 3.27 (linksonder): Restaurant in de borg. Op afbeelding 2.16 is dezelfde zaal te zien in vervallen staat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.  
Afbeelding 3.28 (rechtsonder): Foto van de eetkamer (het tegenwoordige restaurant) in bewoonde staat, ca. 1895. Op deze 
foto is goed te zien dat de ingebouwde vitrinekasten en het houtsnijwerk oorspronkelijk in de borg zaten. 
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Schenkingen kwamen niet alleen maar van particulieren, ook instellingen hielpen bij het 

uitbreiden van de collectie. Het Koninklijk Staldepartement gaf bijvoorbeeld een collectie in 

bruikleen en deed de toezegging om jaarlijks een wisselende collectie ter beschikking te 

stellen aan het Nationaal Rijtuigmuseum. De Dienst voor ’s Rijks Verspreide 

Kunstvoorwerpen, tegenwoordig Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gaf adviezen over het 

inrichten en aankleden van een museum. Tevens stelde de Rijksdienst objecten voor de 

aankleding van het museum ter beschikking.200  

Een ‘essentiële uitbreiding’ van de collectie waren twee paarden, overgenomen van 

vervoersbedrijf firma Van Gend en Loos. Dit waren Piet van Gend, een ruin van zes jaar oud, 

en Rika Loos, een merrie van vijf jaar oud. Het idee hierachter was dat de paarden voor 

rijtuigen gespannen over het landgoed zouden lopen. Door te weinig klandizie en 

bezuinigingen van de gemeente, hief het museum de koetsritten na een paar jaar op.201 De 

paarden bleven op het landgoed. Zij vonden een nieuw onderkomen in de hertenkamp.  

Hoewel de focus van het museum lag op de rijtuigen, kon het verleden van het landgoed en 

de borg niet genegeerd worden. Om de geschiedenis van de borg bij het museum te 

betrekken, plaatste de stichting drie grote panelen uit het oude Nienoord in de borg. Deze 

drie panelen waren rond 1685 geschilderd door Hermanus Collenius en waren afkomstig uit 

de danszaal van de oude borg.202 Dit deed de stichting in samenwerking met het Museum 

van Oudheden in Groningen. Daarnaast waren schenkingen die te maken hadden met het 

verleden van de borg zeer welkom. Hieronder werd meubilair verstaan, evenals huisraad en 

prenten. Het eerste jaarverslag (1958-1959) sluit af met het volgende citaat: 

“Door de vestiging van het rijtuigmuseum in de Nienoord was mede een oplossing gevonden voor het 

moeilijke probleem deze borg een waardige bestemming te geven. Waar dit vraagstuk voor vele 

kastelen en buitenhuizen in den lande als zeer klemmend gevoeld wordt – het is dikwijls een kwestie 

van behoud of ondergang – is dit zeker een belangrijk winstpunt. De verwachting is gewettigd, dat 

thans het behoud van de Nienoord verzekerd is.”203  

Het citaat laat goed zien hoe aan het einde van de jaren vijftig gedacht werd over het behoud 

van de borg, waarbij het gebruik ervan in eerste instantie niet precies aansloot op de 

geschiedenis van Nienoord. De hoofdzaak was het vinden van een functie voor de borg, 

zodat deze niet verloren ging. Bovendien snijdt het citaat de kasteelproblematiek van de 

twintigste eeuw aan, waarbij Nienoord inderdaad één van de behouden landgoederen is.  

 

 

 
200 Ibidem, 9. 
201 Vos (1984), 113. 
202 Hovinga (1997), 44.  
203 Nationaal Rijtuigmuseum (1959), 11.  

Afbeelding 3.29: Ansichtkaartje uit de eerste jaren van 
het bestaan van het museum. Verschillende rijtuigen zijn 
afgebeeld, waarvan één met het paard Piet van Gend. 
Ook de borg kreeg een plekje op de kaart. 
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3.4 Sypesteyn 

Aan het einde van het jaar 1901 bezat Henri van Sypesteyn 5,8 hectare aaneengesloten grond. 

Op deze grond had volgens Van Sypesteyn de heerlijkheid Sypesteyn gestaan in de 

Middeleeuwen.204 Op zijn terrein stonden ten tijde van de aankoop nog een paar 

boerderijen.205 In de winter van 1901-1902 volgde het bodemonderzoek. Dit was overigens 

niet het eerste bodemonderzoek dat Van Sypesteyn liet uitvoeren. Het eerste 

bodemonderzoek werd uitgevoerd in 1899. In het voorjaar van 1902 begon Van Sypesteyn 

met de aanleg van een bos op zijn terrein. In 1905 liet Van Sypesteyn de rozentuin aanleggen 

en in 1907 was de tuin bijna voltooid. Bovendien liet hij in 1907 een portierswoning bouwen 

met een koetshuis en een stal. In 1911 volgde een tweede bijgebouw waar tot 1914 

tentoonstellingen van de collectie van Henri van Sypesteyn in werden gehouden. In 1918 

ging hij zelf in dit gebouw wonen.206  

Opbouw 

In 1912 begon de bouw van het kasteel nadat in 1911 de fundamenten van het voormalige 

‘Huis Sypesteyn’ waren blootgelegd. De toren werd als eerste gebouw in 1913 opgeleverd.207 

Ondanks dat er een voltooide toren stond, was het nog niet duidelijk hoe het kasteel zelf 

precies vormgegeven zou worden. In de collectie van Henri van Sypesteyn bevond zich een 

aquarel gemaakt door Jan de Beyer met het opschrift ’t Huys Sypesteyn Ao 1568. Hoewel Jan 

de Beyer de aquarel pas in 1743 maakte, het kasteel stond er toen al lang niet meer, gebruikte 

Van Sypesteyn de aquarel als uitgangspunt voor de herbouw van het kasteel.208 De 

werkzaamheden voor de bouw van het kasteel kwamen snel stil te liggen door de mobilisatie 

van Nederlandse mannen voor de Eerste Wereldoorlog.209  

Vanaf 1918 konden de bouwwerkzaamheden opnieuw opgepakt worden en werd het 

gedeelte aan de zuidkant van de toren gebouwd. Dit gedeelte stond niet op de aquarel. Aan 

de bouw van het wezenlijke hoofdgebouw dat stond afgebeeld op de aquarel werd in 1924 

begonnen. Dit gedeelte van het kasteel werd slechts deels gerealiseerd door geldgebrek. De 

bouw van het kasteel werd in 1927 definitief gestaakt.210  

Een echte openingsdatum voor het museum was er niet. Dit kwam doordat Henri van 

Sypesteyn lang voor de herbouw van zijn kasteel exposeerde in de bijgebouwen en 

boerderijen op zijn terrein. Ook waren de tuinen al jaren open voor publiek. Doordat de 

tuinen aangelegd waren jaren voordat de bouw van het kasteel staakte, kwam het kasteel te 

midden van een volgroeide tuin te staan.  

Om te voorkomen dat er in de buurt van het kasteel een koffiehuis zou openen, kreeg 

bewaarder Jan Floor toestemming om zelf een ruimte op het terrein in te richten waar de 

bezoekers van Sypesteyn iets konden drinken.211 

 
204 Van Mensch (2014), 205. 
205 Bogaard, Van Vlierden (2010), 42.  
206 Van Mensch (2014), 205. 
207 Ibidem, 206. 
208 Bogaard, Van Vlierden (2010), 61.  
209 Van Mensch (2014), 206.  
210 Ibidem, 206. 
211 Van Mensch (2014), 209. 
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Afbeelding 3.30 (linksboven): Aquarel 't Huys Sypesteyn Ao 1568 van Jan de Beyer. 
Afbeelding 3.31 (rechtsboven): Kasteel Sypesteyn rond 1940. 
Afbeelding 3.32 (links midden): Kasteeltuin van Sypesteyn in opbouw. 
Afbeelding 3.33 (rechts midden): gedeelte van de geometrische tuin met op de achtergrond het kasteel, 1934. 
Afbeelding 3.34 (linksonder):  Luchtfoto uit de jaren zestig van Sypesteyn en de tuin. 
Afbeelding 3.35 (rechtsonder): Foto van het kasteel. Op deze foto is goed te zien dat het kasteel niet helemaal gebouwd is 
volgens plan. De zijkant van het kasteel is namelijk niet voltooid.  
 



67 
 

Opbouw en collectie 

Henri van Sypesteyn had in 1902 de Van Sypesteyn Stichting opgericht. Zoals vermeld was 

de reden hiervoor dat Henri van Sypesteyn de laatste van het geslacht Van Sypesteyn was. 

Met de stichting kon hij de collectie die hij samen met zijn voorvaderen had opgebouwd 

bewaren. 

Een jaar voor de oprichting van zijn eigen stichting, werd de Vereniging tot Bevordering van 

het Vreemdelingenverkeer Loosdrechtse Bloei in Loosdrecht opgericht op initiatief van 

Henri van Sypesteyn. Dit werd gedaan om het toerisme op gang te brengen. In 

samenwerking met inwoners van Loosdrecht presenteerde Henri van Sypesteyn de eerste 

tentoonstelling in het kader van Loosdrechtse Bloei in 1901. Loosdrechtse Bloei heeft niet 

lang bestaan. Dit kwam door onenigheid in het bestuur van de organisatie. Volgens Henri 

van Sypesteyn had het bestuur geen kennis en interesse in de expositie. Hij stapte uit het 

bestuur en ging op eigen houtje verder. De tentoonstelling hield Van Sypesteyn in een van 

de boerderijen op zijn terrein. In de jaren hierop volgend, hield Van Sypesteyn meerdere 

tentoonstellingen in de boerderijen op zijn terrein. In de tentoonstellingen waren 

voorwerpen uit de collectie van Sypesteyn te zien, zoals meubels, beeldhouwwerken, 

gebruiksvoorwerpen en wapens.212 

De collectie van Henri van Sypesteyn was omvangrijk en bestond in 1904 uit tien 

categorieën. Deze categorieën zijn aangegeven in figuur 3. Henri van Sypesteyn was goed op 

de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de museumwereld en vulde zijn collectie zelf aan. 

De collectie bevatte veel stukken met betrekking tot het oude ‘Huis Sypesteyn’ en de streek 

waarin het kasteel lag, namelijk de Vechtstreek en het Gooi.213  

In de negentiende eeuw kwam het fenomeen ‘stijlkamer’ op.214 Waarschijnlijk had Van 

Sypesteyn meerdere tentoonstellingen bezocht waarbij Oudhollandse stijlkamers waren 

ingericht. Op Sypesteyn werden kamers in verschillende historische stijlen ingericht. De 

functies van de kamers waren bepalend voor de stijl. Een renaissancestijl was bijvoorbeeld 

terug te vinden in de kunstkamers en bibliotheken.215 Het kasteel moest een sfeer van 

bewoning creëren, hoewel hier nooit iemand had gewoond.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
212 Bogaard, Van Vlierden (2010), 42.  
213 Kalff (1920), 222.  
214 Een stijlkamer is opgebouwde kamer van een museum die in een bepaalde stijl uit een bepaalde periode is ingericht. 
215 Bogaard, Van Vlierden (2010), 64. 

Figuur 3: Verzameling van Henri van Sypesteyn in 
1904. In de jaren hierna zou hij zijn collectie alleen 
maar uitbreiden. 
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Afbeelding 3.36: Een van de stijlkamers, gotische kamer,  na 1927.  
Afbeelding  3.37: Hoge Zaal, ca 1930. 

3.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk werd beschreven hoe de bestudeerde kastelen ieder een eigen opbouw en 

inrichting hadden. Drie van de musea waren ingericht alsof de bewoner ‘even weg is.’ Bij de 

Menkemaborg koos de stichting ervoor om de borg in te richten zoals jonkers uit de 

zeventiende en achttiende eeuw in de Ommelander borgen woonden. Dit ging dus niet 

alleen om het geslacht Menkema of Alberda, maar in het algemeen over de jonkers uit de 

regio. De Cannenburch volgde het voorbeeld van de Menkemaborg. Het kasteel was 

nagenoeg leeg toen Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen het kasteel ‘kocht’ en ging 

inrichten als museum. Dit deed de stichting met behulp van schenkingen en bruiklenen. 

Sypesteyn is bijna het omgekeerde van de voorgaande voorbeelden. De collectie was 

namelijk aanwezig. Henri van Sypesteyn bouwde een kasteel om zijn collectie heen in plaats 

van andersom.  

Nienoord had een collectie die op het eerste gezicht weinig met het landgoed en de borg zelf 

te maken had. Stichting Paard & Karos gebruikte de borg aanvankelijk om rijtuigen te 

exposeren. Net als bij de Cannenburch trachtte de stichting om voorwerpen te verzamelen 

die meer met de geschiedenis van de gebouwen en bewoners te maken hadden.  

We hebben in dit hoofdstuk vooral gekeken naar het opbouwen van een kasteelmuseum. Of 

deze opbouw een succes was onder de bezoekers is in het volgende hoofdstuk te lezen.   
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Hoofdstuk 4 
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Een museum kan prachtig ingericht zijn en boeiende verhalen vertellen, maar zonder 

bezoekers kan een museum vanzelfsprekend niet bestaan. Het vierde hoofdstuk gaat over 

bezoekers en wat de stichtingen en organisaties deden om hoge bezoekersaantallen in de 

hand te werken. Daarnaast kijken we naar de keuzes die de stichtingen en organisaties 

maakten om de bezoekersaantallen op te hogen en het museum te onderhouden.  

Dit hoofdstuk richt zich dus op de bezoekers van de kasteelmusea en de successen die de 

musea geboekt hebben. We zullen ook kijken naar de moeilijkheden die hierbij kwamen 

kijken. De vraag waar in dit hoofdstuk antwoord op zal worden gegeven luidt; “Hoe verliep 

de beginperiode van de opengestelde musea?” Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar 

bezoekersaantallen, de berichten in de pers over de musea en de hoofdpersonen die een rol 

speelden in de eerste jaren na de openstelling.  

4.1 Menkemaborg 

Vanaf 1923 stelde de stichting Museum van Oudheden de tuinen open. Hier kwamen in 1926 

ongeveer 1200 bezoekers op af. In 1927 had het kasteelmuseum meer dan 400 donateurs.216 In 

juli 1927 opende het kasteelmuseum in de borg. Mensen konden de tuin en het museum 

komen bekijken voor 25 cent.217 Om hier kennis van te geven plaatste het museum onder 

andere een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden, met een ingezonden brief erbij van 

H.P. Coster. Hij was de conservator van het Museum van Oudheden waaronder de 

Menkemaborg viel. In zijn brief stelde hij dat het museum ook na de opening door bleef 

werken aan een betere inrichting.218 De eerste paar weken van de openstelling van de borg 

liepen goed. Op 27 juli meldde het Nieuwsblad van het Noorden namelijk dat 800 mensen het 

museum bezocht hadden, waarvan 150 personen bij de opening van het museum aanwezig 

waren geweest. 

Festiviteiten op de Menkemaborg 

Naast het openstellen van het museum en de tuinen organiseerde de Menkemaborg 

regelmatig activiteiten. Zanggroepen traden regelmatig op en ook organiseerde het museum 

openluchtspelen.219 Bovendien adverteerde het museum met de tuin van de Menkemaborg 

en het rosarium dat zich in deze tuin bevond.220 Daarnaast organiseerden verenigingen fiets- 

en autotochten waarbij ze de Menkemaborg aandeden. De groepen die het museum mocht 

ontvangen waren uiteenlopend. Leden van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond 

kwamen het museum bezoeken, maar ook jeugdverenigingen vonden hun weg naar de 

Menkemaborg.221  

 
216 Nieuwsblad van het Noorden (27 juni 1927), 10. 
217 Het Noorden in woord en beeld (5 augustus 1927), 298.   
218 Coster (1927), 6. 
219 Nieuwsblad van het Noorden (9 september 1927), 14.  
220 Nieuwsblad van het Noorden (10 augustus 1927), 3.  
221 Graswinckel (1934), 107.  

Afbeelding 4.1 (links): Festiviteiten op 
de Menkemaborg: een ‘Vikingboot’ 
vaart in de gracht rondom de borg, ca. 
1927. 

 Afbeelding 4.2 (rechts): Openluchtspel 
op het voorplein van de Menkemaborg 
ca. 1927. 
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Bezoekers en de pers 

De pers schreef regelmatig over de Menkemaborg. In deze teksten was vaak een lijn te zien 

waarbij de schrijvers van de artikelen aanhaalden dat de Menkemaborg een van de laatste 

overgebleven borgen was in de Ommelanden, een gebied dat in het verleden rijk was aan 

borgen.222 De Menkemaborg zou een goed voorbeeld geven van een Groninger borg.223 

Hiermee leek het doel van het museum, namelijk het laten zien hoe de Groninger jonkers in 

de borgen geleefd hebben, geslaagd te zijn voor de bezoekers. Het opmerkelijke aan de 

teksten over de Menkemaborg was dat de Fraeylemaborg te Slochteren vaak genoemd werd 

ter vergelijking. De reden hiervoor was waarschijnlijk dat de laatstgenoemde borg één van 

de bekendere overgebleven Ommelander borgen was. Echter, de Fraeylemaborg zou zijn 

deuren decennia later pas openen voor publiek. In 1931 kwam de Menkemaborg op een 

opmerkelijke manier in het nieuws. De heer C. Oosterhuis maakte een bijzonder schilderijtje 

van de Menkemaborg. Het schilderijtje was geheel gemaakt van mensenhaar.224 

In 1929 mocht de Menkemaborg hoog bezoek ontvangen. Koningin Wilhelmina kwam langs 

om de borg te bezoeken.225 In de jaren na de opening van de Menkemaborg kwam veel 

publiek op het museum af. In 1932 kwamen bijvoorbeeld ruim 12.000 bezoekers naar 

Uithuizen om de borg te bezoeken.226  

Naast het bezoek dat de Menkemaborg mocht ontvangen, schonken mensen nog steeds 

voorwerpen waardoor de collectie van het museum zich steeds verder uitbreidde. In 1941 

ontving de Menkemaborg onder andere portretten van de familie Lewe van Middelstum en 

vier negentiende-eeuwse zilveren kandelaars. Deze laatste schonk de familie Lewe van 

Nijenstein.227 

  

Afbeelding 4.3: Schilderijtje gemaakt van mensenhaar waarop de Menkemaborg staat afgebeeld. C. Oosterhuis, Tolbert, 1931.  
Afbeelding 4.4: Een groep bezoekers in de rozentunnel, 1927. 
 

 
222 Het Noorden in woord en beeld (5 mei 1939), 16.  
223 Schuttevaêr (18 oktober 1941), 1.  
224 Het Noorden in woord en beeld (7 november 1931), 23.  
225 Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (31 juli 1929), 13.   
226 Het Noorden in woord en beeld (5 juli 1933), 24.   
227 Maandblad voor beeldende kunsten (1941), 229.  
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Tweede Wereldoorlog 

De Menkemaborg kwam nagenoeg ongeschonden de Tweede Wereldoorlog door. Dit bleek 

uit een bericht van het Museum van Oudheden waarin zij vermeldde dat de Menkemaborg 

tijdens de bezetting open was gebleven. De borg was ternauwernood aan inkwartiering 

ontsnapt.228 Dat het museum open was gebleven, werd ook bevestigd in andere berichten. In 

1941 werd er bijvoorbeeld een fietstocht georganiseerd waarbij de borg werd bekeken.229 In 

1944 bezochten 12.695 bezoekers het museum. Het landgoed werd aangetast tijdens de 

oorlog omdat de Duitsers de bomen afkomstig van de singel hadden gevorderd.230  

Na de oorlog wilde de stichting het kasteelmuseum gaan herinrichten met de schenkingen 

die het museum in de jaren daarvoor had mogen ontvangen.231 In 1948 deed de familie Lewe 

van Nijenstein nog een grote schenking. In 1947 had Jean François Lewe van Nijenstein een 

testament laten opstellen waarin hij stelde dat wanneer zijn vrouw voor hem zou overlijden, 

zijn inboedelgoederen geschonken zouden worden aan de Menkemaborg.232 In 1948 overleed 

zijn vrouw Charlotte, waarna Jean François Lewe van Nijenstein zijn goederen schonk. 

Onder deze goederen waren een satijnhouten kabinet, een schrijftafeltje met het wapen van 

het geslacht Alberda, drie porseleinkasten met daarin onder andere porselein en aardewerk 

en meerdere schilderijen.233  

Tijdelijke sluiting van het museum 

Hoewel deze scriptie zich richt op de beginjaren van de kasteelmusea, vond er in de latere 

geschiedenis van de Menkemaborg als museum een gebeurtenis plaats die alsnog passend is 

om te vermelden. Dit is namelijk de sluiting van het museum in 1967. Na de Tweede 

Wereldoorlog bleek dat, ondanks subsidies en steun van het Rijk, de financiële draagkracht 

van het Museum van Oudheden te klein was om de Menkemaborg te kunnen onderhouden. 

In een poging om het museum te redden, richtten het Museum van Oudheden en de 

overheid in 1958 de stichting Groninger Museum voor Stad en Lande op. Deze stichting was 

verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de borg. Echter, de stichting was niet 

actief en het beheer en de exploitatie was vooralsnog overgelaten aan het Museum van 

Oudheden. Een gevolg hiervan was dat de borg en bijgebouwen niet het nodige onderhoud 

kregen.234  

Op 1 oktober 1967 sloot de Menkemaborg voor onbepaalde tijd zijn deuren. Dit werd 

veroorzaakt door de onderhoudskosten. Door achterstallig onderhoud waren deze kosten 

hoog opgelopen.235 De sluiting had waarschijnlijk niets met de bezoekersaantallen te maken, 

want in 1966 bezochten ongeveer 40.000 personen het museum.236 Op 13 december 1968 

werd de Stichting Museum Menkemaborg opgericht, met behulp van onder andere de 

gemeente Uithuizen, de provincie Groningen en het Rijk. Het doel van de stichting was het 

onderhouden, beheren en exploiteren van de Menkemaborg als museum. De inrichting van 

het museum kon blijven bestaan doordat het Museum van Oudheden voorwerpen in 

bruikleen stelde. In 1969 kon het museum zijn deuren opnieuw openen.237 

 
228 Nieuwsblad van het Noorden (2 september 1946), 2.  
229 Nederland in woord en beeld (6 september 1941), 4.  
230 Nieuwsblad van het Noorden (2 september 1946), 2. 
231 Ibidem, 2. 
232 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1889 – 1992, inventarisnr. 406.  
233 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1881-1992, inventarisnr. 408. 
234 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1881-1992, inventarisnr. 402. 
235 Ibidem.  
236 Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland (10 februari 1967), 5.   
237 RHC GrA, toegangsnr. 1590, Groninger Museum, 1881-1992, inventarisnr. 403. 
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4.2 Cannenburch 

Dat de Cannenburch in 1952 zijn deuren voor het publiek opende, betekende niet dat er geen 

werkzaamheden meer waren aan het kasteel. In het vorige hoofdstuk was te lezen dat het 

kasteel gedeeltelijk open was en sommige delen van het kasteel nog gerestaureerd moesten 

worden. Dit weerhield Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen er niet van om het 

kasteel te openen. Op 23 juni 1952 had de pers de gelegenheid om het nieuwe museum te 

komen bekijken. Op 30 juni werd de Cannenburch officieel geopend in het bijzijn van 150 

genodigden. De dag na de opening ontving de directeur van Stichting Vrienden der 

Geldersche Kasteelen, D.J.G. Buurman, afgevaardigden van de plaatselijke VVV-kantoren.238 

Bezoekers 

Ruim 15.300 mensen bezochten de Cannenburch in 1952. Het museum eindigde het eerste 

seizoen officieel op 15 oktober, maar hierna liet het museum bezoekers nog wel toe tot eind 

november.239 In deze tijd moet het koud zijn geweest om het kasteelmuseum te bezoeken. De 

eetkamer was de enige kamer die werd verwarmd. Dit was ook de plek waar de voorwerpen 

die niet tegen vocht konden, zoals de schilderijen op paneel, in de winter werden 

opgeslagen.240 In dit eerste jaar kwamen ongeveer 9000 individuele bezoekers, 1700 

bezoekers in groepsverband en ongeveer 4500 kinderen onder de zestien jaar naar het 

kasteel. Een individueel bezoek aan het museum kostte 50 cent, in groepsverband kostte een 

bezoek 30 cent en voor kinderen onder zestien jaar moest men 10 cent betalen.241 Opzichter 

G. Labberton verzorgde de rondleidingen voor de bezoekers. Hij werd bijgestaan door W.C. 

van der Kuip.242 Een andere inkomstenbron was het gidsje dat de heer Buurman had 

gemaakt. In twintig pagina’s beschreef hij beknopt de geschiedenis met een beschrijving van 

de Cannenburch. In 1952 gingen bijna 1500 gidsen en 4000 prentkaarten over de toonbank.243 

In 1953 breidde het kasteelmuseum zijn aanbod uit en kon men ook lepeltjes, broches en 

asbakjes kopen waarop de Cannenburch stond afgebeeld.244  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
238 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 5. 
239 Ibidem, 5. 
240 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1958), 37.  
241 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 5. 
242 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1953), 7. 
243 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 5. 
244 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1953), 7. 

Afbeelding 4.6: Bezoekerscijfers van de eerste jaren van het kasteelmuseum. 
Tabel gemaakt door Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. 
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Naast de VVV-kantoren nodigde de stichting meer organisaties uit om meer bezoekers te 

genereren. De heer Buurman schreef bijvoorbeeld 450 busondernemingen aan om te laten 

weten dat de Cannenburch opengesteld werd voor publiek zodat de ondernemingen het 

kasteel konden opnemen in hun rondritten. De NCRV maakte een reportage van een 

kwartier over het kasteelmuseum. Deze zond de NCRV op 30 maart 1953 uit voordat het 

nieuwe seizoen begon. In datzelfde jaar stelde de stichting de bovenzaal van het kasteel 

tijdelijk beschikbaar voor een tentoonstelling van het werk van nog levende schilders en 

beeldhouwers.245  

 

Restauraties en uitbreidingen 

De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen had plannen om een restaurant te openen 

bij het kasteel om de bezoekersaantallen verder te verhogen. Aanvankelijk had de stichting 

het idee om een restaurant en toiletten in de kelders van het kasteel te vestigen, maar dit was 

technisch gezien niet mogelijk. De stichting koos het oostelijke bouwhuis als plek voor het 

restaurant en in september 1953 begonnen de werkzaamheden.246 Naast deze 

werkzaamheden moest er ook een woning voor de exploitant van het restaurant gerealiseerd 

worden. Op 31 juli 1954 werd het restaurant-theehuis officieel geopend.247 In samenwerking 

met het restaurant bracht het kasteelmuseum in 1954 een folder uit. Het resultaat van deze 

folders was volgens de heer Buurman te zien in de bezoekersaantallen, die van ruim 21.000 

in 1954 naar ruim 27.000 stegen in 1955.248 

In 1954 besloot de stichting dat de hoogste klassen van de basisscholen in de gemeente Epe 

eenmaal per jaar gratis toegang in klassenverband tot het kasteel hadden.249 Naast scholieren 

ontving het museum ook organisaties en verenigingen, zoals groepen bestaande uit 

wethouders en organisaties zoals het Geldersch Genootschap tot bevordering en 

instandhouding van de Schoonheid van Stad en Land.250 

Naast het kasteel zelf kon de tuin van de Cannenburch ook bezichtigd worden. Het 

onderhouden van de tuin was een project dat de stichting uitbesteedde aan de Nederlandse 

Heidemaatschappij in het kader van werkverschaffing.251  

Hoewel de bezoekersaantallen van het museum elk jaar opliepen, had de stichting niet 

genoeg geld om de nodige restauraties te bekostigen. In 1953 kwamen bijvoorbeeld 17.838 

bezoekers naar het museum en verdiende de stichting ruim 6000 gulden. Na aftrek van 

sociale lasten en lonen bleef hier 1200 gulden van over.252 Om restauraties en onderhoud te 

kunnen bekostigen was veel meer geld nodig. Door middel van subsidies en donaties werd 

dit geld opgehaald. In de jaren na de opening voerde de stichting restauraties uit waarna 

steeds meer ruimtes toegevoegd konden worden aan het museum. De renovatie van de 

voortoren en de bruggen bleef uit. In 1960 kwam dit tot een dieptepunt. Het metselwerk van 

een van de bruggen stortte in en kwam terecht in de gracht. De stichting voerde een 

noodreparatie uit. In 1963 kon de renovatie van de brug uitgevoerd worden waarbij de 

bruggen opnieuw werden gebouwd. 253  

 
245 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 7. 
246 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1953), 8. 
247 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1954), 1. 
248 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1955), 10. 
249 Ibidem, 12. 
250 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1954), 11. 
251 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1955), 10. 
252 D.J.G. Buurman (1954). Lezing voor de museumdag op de Cannenburch.  
253 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1963), 7. 
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Afbeelding 4.7: Festiviteiten op de Cannenburch. De Cannenburgher Boerendansers, een dansgroep uit Vaassen, gaf een 
optreden op het voorplein van het kasteel, 1966. 
Afbeelding 4.8: Jongeren voor de Cannenburch, 1966. De Cannenburgher Boerendansers gaven een optreden op het 
voorplein. 

 

Schenkingen na de opening 

Ook na de opening van het museum werden er voorwerpen geschonken. Daarnaast gaven 

mensen voorwerpen in bruikleen. In eerste instantie deed de stichting geen grote 

aanpassingen in de interieurs van de kamers. Dit kwam door de blijvende stroom bezoekers 

waardoor het onmogelijk was om grote ingrepen te doen in het eerste jaar.254 Een belangrijke 

samenwerking die genoemd moet worden, is de samenwerking tussen Stichting Vrienden 

der Geldersche Kasteelen en de Brantsen van de Zyp-Stichting. De laatstgenoemde stichting 

hield collecties bestaande uit Gelderse familieportretten in stand en besloot met bemiddeling 

van de heer A. Staring, bestuurslid van Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 

portretten in bruikleen te doen aan de Cannenburch.255.  

Door een grotere collectie konden kamers ingericht worden met voorwerpen die beter bij 

elkaar pasten. Het gevolg was dat de kamers een beter beeld gaven van hoe het leven op een 

kasteel eruit had gezien. Naast de schenkingen kocht de stichting voorwerpen aan die ze als 

een toevoeging zag voor de collectie. Hierbij zaten regelmatig voorwerpen die ooit tot 

families behoorden die op de Cannenburch hadden gewoond, zoals twee kleine geschilderde 

portretten van de twee laatste gebroeders van Isendoorn en een zwart-marmeren pendule 

afkomstig uit de inboedel van de laatste mevrouw Van Isendoorn.256 Het uitbreiden van de 

collectie was een proces dat jaren duurde. De heer Buurman en zijn collega’s hebben zeker in 

de eerste jaren na de opening van het kasteel nog veel werk verricht om de opstelling in de 

kamers steeds verder te verbeteren.  

 

 

 

 
254 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1952), 5. 
255 Ibidem, 8. 
256 Ibidem, 6.  
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4.3 Nienoord 
Het Nationaal Rijtuigmuseum dat zich had gevestigd in de borg en tuin, had haast met het 

opengaan in 1958. Niet alleen vanuit de eigen stichting wilde het museum graag snel open; 

ook het gemeentebestuur had haast met de opening van het museum. De reden hiervoor was 

dat de borg al jaren geen vaste bestemming had en de staat van het gebouw hierdoor steeds 

verder verslechterde. De haast zorgde ervoor dat het museum op 12 mei 1958 zijn deuren 

opende, maar een nagenoeg geïmproviseerd begin had met een paar praktische problemen. 

Het museum had geen geld, de medewerkers hadden niet veel ervaring en het materiaal om 

een museum te beginnen was niet aanwezig. Een van de anekdotes uit deze tijd komt van 

conservator H.B. Vos. In zijn boek over het museum schreef hij dat wanneer er bezoekers 

kwamen, één van de medewerkers uit één van de gebouwen op het terrein kwam lopen met 

een rol kaartjes om de entree te heffen. De kaartjes en het kasgeld bewaarden de werknemers 

in een broodtrommel.257  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 4.9:  Morekop Adriaan.  
Afbeelding 4.10: Ansichtkaartje van het Nationaal Rijtuigmuseum  uit 1969. Hierop staan alle hoogtepunten van het 
museum, waarbij een combinatie gemaakt werd tussen de rijtuigen en de borg met het landgoed.  

Collectie en schenkingen 

Het gemeentebestuur en de stichting Paard en Karos werkten samen, maar vijf jaar na het 

openen van het museum hadden beide partijen zoveel irritaties over de organisatie van het 

museum en het geldgebrek dat zij een aparte stichting oprichtten om het museum te 

exploiteren en beheren. Dit was de Stichting Nationaal Rijtuigmuseum. De nieuwe stichting 

bestond uit drie leden van het gemeentebestuur, drie leden van Paard en Karos en een 

neutrale voorzitter die was aangewezen door de Provincie. Stichting Nationaal 

Rijtuigmuseum huurde de borg van de gemeente. Stichting Paard en Karos stelde de collectie 

ter beschikking en kreeg in ruil hiervoor een deel van de entreegelden.258  

 

Naast het accepteren van schenkingen deed het museum verschillende aankopen om de 

collectie uit te breiden. Deze aankopen hadden niet alleen betrekking op de rijtuigen, maar 

ook op de geschiedenis van Nienoord. Een voorbeeld hiervan is een aankoop uit 1960; een 

stenen morekop genaamd ‘Adriaan.’ Volgens een legende was Adriaan een slaaf die door 

een van de heren van Nienoord op een kruistocht was meegenomen. De stenen versie was 

waarschijnlijk gebruikt als doelwit bij het duifschieten in de zeventiende eeuw.259 

 
257 Vos (1984), 29.  
258 Ibidem, 30.  
259 Nationaal Rijtuigmuseum (1960), 27. 
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Bezoekers 

Het museum draaide een goed eerste jaar met ruim 35.000 bezoekers. Individuele bezoekers, 

waarvan er 16.147 kwamen in het eerste seizoen, moesten 50 cent betalen. Voor kinderen 

werd 35 cent betaald. In het eerste jaar kwamen er 4623 kinderen.260 Voor groepen waren er 

twee verschillende gereduceerde prijzen afhankelijk van de groepsgrootte, namelijk 25 cent 

en 35 cent per persoon. Bovendien gaf het museum gezinskaarten uit, waarvan er 270 

werden verkocht. In 1959 verkocht het museum voor het eerst prentbriefkaarten van 

Nienoord. Het aanbod aan souvenirs breidde het museum in de eerste vijf jaar uit naar 

lepeltjes, boekjes en vouwblaadjes.261  

Een van de eerste museumbezoekers was koningin Juliana. Zij kwam drie weken nadat het 

museum opende. De koningin kreeg een rondleiding en werd voorgesteld aan de leden van 

de stichting. Gidsen leidden in principe alle bezoekers rond, maar op eigen gelegenheid 

rondlopen door het museum was ook mogelijk.262 In 1962 ondervonden de 

museummedewerkers dat het een moeilijke taak was om iedere bezoeker rond te leiden. Dit 

losten ze op door de bezoekers een gratis vouwblad mee te geven waarop de belangrijkste 

informatie over het museum en het landgoed stond. Hoewel de stichting geen cijfers van 

internationale bezoekers bijhield, hield het museum wel rekening met deze bezoekers. Het 

vouwblad lag ook klaar in het Engels, Frans en Duits.263  

De bezoekers in de eerste jaren van het bestaan van het museum kwamen vooral uit het 

noorden of oosten van Nederland. Scholen organiseerden reisjes naar Nienoord en ook 

verenigingen en organisaties wisten de weg naar het museum te vinden. Dit waren 

bijvoorbeeld groepen bejaarden of huisvrouwen. In 1959 organiseerde het museum een 

bijzondere activiteit, namelijk het Vindicat-lustrum, waarbij 1200 genodigden naar het 

afreisden museum kwamen voor de festiviteiten. Nienoord werd hiervoor omgetoverd tot 

Koeroord Nienoord, met gepaste drankjes en activiteiten waarvoor onder andere een casino 

werd ingericht.264 De genodigden waren gekleed in de stijl van het jaar 1909.265 Een bezoek 

aan Nienoord werd daarnaast meermaals opgenomen in programma’s van congressen en 

dagreisjes.266 Daarnaast werd het museum onder de aandacht gebracht door een traditionele 

tocht naar de welbekende Zuidlaardermarkt in Zuidlaren. De tocht naar de jaarlijkse 

paardenmarkt werd gemaakt met rijtuigen afkomstig uit het museum.267 

Het succes van de Gouden Koets 

De bezoekersaantallen van Nienoord bleven stijgen. In het tweede jaar ontving het museum 

ruim 50.000 bezoekers. Dit aantal bleef niet de hele tijd stijgen en wisselde tussen de 30.000 

en ruim 50.000 bezoekers per jaar. Om het vijfjarig jubileum van het museum te vieren gaf 

koningin Juliana toestemming om de Gouden Koets tentoon te stellen in 1963. De 

belangstelling voor de Gouden Koets was groot en het museum trok dat jaar 165.494 

bezoekers. Op dit overweldigende aantal was het museum niet berekend. Dit was te merken 

aan de lange rijen die ontstonden voor de toiletten en het restaurant.  

 
260 Nationaal Rijtuigmuseum (1959), 9. 
261 Nationaal Rijtuigmuseum (1962), 46.  
262 Nationaal Rijtuigmuseum (1959), 11.  
263 Vos (1984), 112. 
264 RHC GrA, toegangsnr. 2093, Vindicat Atque Polit (2), 1940 - 1970, inventarisnr. 1263.  
265 Nationaal Rijtuigmuseum (1960), 20. 
266 Nationaal Rijtuigmuseum (1960), 5. Tussenverslag. 
267 Nationaal Rijtuigmuseum (1961), 31.  
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Bovendien waren de doorgangen en de trappen in het landhuis te nauw waardoor 

opstoppingen ontstonden. Om de bezoekers enigszins in banen te leiden, nam het museum 

hulpkrachten aan en hielpen bestuursleden op zondagen mee.268  

De stichting breidde de collectie uit en had rond 1960 plannen om een tweede wagenhal te 

bouwen zodat er meer expositieruimte beschikbaar was. Hiervoor gebruikte het museum 

eerst een noodgebouw tot in 1963 de permanente tuinhal kon worden gebouwd. De nieuwe 

tuinhal loste het ruimtegebrek op waarmee het museum jarenlang kampte. De tuinhal was 

het plezierige gevolg van de grote toestroom van bezoekers voor de Gouden Koets. Door 

deze toestroom had het museum genoeg geld verdiend om de tuinhal te kunnen 

bekostigen.269 Met de komst van de nieuwe tuinhal kon het museum verder uitbreiden en 

nieuwe exposities maken. 

  

Afbeelding 4.11: Gouden Koets in het Nationaal Rijtuigenmuseum. 
Afbeelding 4.12: De nieuwe tuinhal die gebouwd kon worden naar aanleiding van het succes van de gouden koets in het 

museum.  

 
268 Vos (1984), 94. 
269 Ibidem, 94. 

Afbeelding 4.13 (links): Lustrum festiviteiten in de tuin van 
Nienoord. Op de achtergrond is het terras behorende tot het 
restaurant in het landhuis te zien. 
Afbeelding 4.14 (rechts): Groep museumbezoekers uit Staphorst 
loopt over het bruggetje van het voorplein naar de tuin met de 
schelpengrot.  
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4.4 Sypesteyn 

Een museum bouwen is een grote uitgave. Dit ondervond ook Henri van Sypesteyn. Doordat 

het geld opraakte, moest hij zijn villa ‘Ter Sype’ verkopen, waarna de jonkheer het 

poortgebouw van Sypesteyn betrok. Om bezoekers aan te trekken organiseerde Henri van 

Sypesteyn vanaf 1924 jaarlijkse thematentoonstellingen. De thematentoonstellingen stelde de 

organisatie samen uit de omvangrijke collectie van de jonkheer. Deze tentoonstellingen 

gingen bijvoorbeeld over glaswerk en Chinees porselein. In 1924 kwamen 800 bezoekers naar 

Nieuw-Loosdrecht om Sypesteyn te bekijken. In 1925 groeide dit aantal; ruim 1000 mensen 

kwamen het museum bezoeken.270  

 

Afbeelding 4.15: Henri van Sypesteyn samen met bezoekers in de tuin van het kasteel, ca. 1930. 

Bezoekers en tentoonstellingen 

Zoals eerder in deze scriptie is vastgesteld, had Sypesteyn geen officiële openingsdatum. De 

jonkheer hield tentoonstellingen op de aangekochte grond lang voordat hij het 

daadwerkelijke kasteelmuseum liet bouwen. De tentoonstellingen leidden ertoe dat Henri 

van Sypesteyn gidsen maakte voor de bezoekers van het museum voordat de bouw van het 

kasteel voltooid was. Wanneer een nieuw gedeelte van het kasteel voltooid was, maakte Van 

Sypesteyn een nieuwe bezoekersgids met daarin het resultaat van de gevorderde 

bouwactiviteiten. De bezoekersgidsen hadden een voorwoord met een beschrijving per 

vertrek. Daarnaast noemde Van Sypesteyn de voornaamste bezienswaardigheden per 

vertrek.271  

 
270 Bogaard, Van Vlierden (2010), 67. 
271 Ibidem, 69. 
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Vanaf 1927 werd het museum permanent opengesteld voor publiek, met uitzondering van 

zondagen waarop het museum gesloten was. In datzelfde jaar nam het museum een 

conservator aan.272 Ook kreeg het museum hoog bezoek. Op 29 augustus kwam de moeder 

van koningin Wilhelmina, Emma van Waldeck-Pyrmont, op bezoek.273 Naast dit hoge 

bezoek organiseerden verenigingen en organisaties steeds meer excursies waarbij ze een 

bezoek aan het kasteel brachten. Dit waren vooral verenigingen uit de buurt, zoals de 

Hilversumse tak van de Nederlandse Reisvereniging en de Hilversumse afdeling van de 

Vereniging van Huisvrouwen.274 

Sypesteyn in de media 

In 1926 publiceerde het tijdschrift Elsevier een artikel over het museum waarin de Haarlemse 

kunsthistoricus M.J. Schretlen de collectie van het museum uitvoerig beschreef.275 In 1925 

had hij in opdracht van de minister een rapport opgesteld over de collectie van Sypesteyn. 

Het doel van dit rapport was om een rijkssubsidie voor het museum te bemachtigen. De 

kunsthistoricus was positief over de educatieve functie van het museum en de subsidie werd 

in 1926 toegekend.276 Naast het artikel in Elsevier publiceerden onder andere het dagblad De 

Tijd en vele nieuwsbladen zoals de Nieuwe Apeldoornsche Courant en De Gooi- en Eemlander 

artikelen over het museum. Opmerkelijk is dat de artikelen naast de omvangrijke collectie 

van het kasteel, de omgeving van het kasteel vaak noemden als publiekstrekker. In 1924 

werd er in De Gooi- en Eemlander bijvoorbeeld een advertentie voor het museum geplaatst 

waarin werd geschreven dat de “prachtomgeving al een reis naar hier waard is.”277  

Henri van Sypesteyn zat zelf niet stil na de opening van het museum. Door de invloed van 

de heer Schretlen gebruikte hij meer dan voorheen een kunsthistorische benadering bij het 

inrichten van de kamers. In de loop van de jaren richtte de organisatie de stijlkamers steeds 

meer in als een eenheid waarbij de totaalindruk belangrijk was.278  

 

Afbeelding 4.16: Advertentie voor kasteel Sypesteyn in 1924. 

 

 

 

Voortgang van het museum na het overlijden van Henri van Sypesteyn 

Een ingrijpende gebeurtenis voor het museum was het overlijden van Henri van Sypesteyn 

op 27 februari 1937. Op dat moment was zijn zus Maria Adriana van Sypesteyn nog in leven. 

Zoals eerder vermeld had Henri van Sypesteyn zelf geen kinderen en was hij de laatste 

mannelijke telg van het geslacht Van Sypesteyn. Dit was de reden waarom hij zijn collectie in 

een stichting had ondergebracht zodat het museum na zijn overlijden kon voortbestaan. 

Jonkheer A.M.C.H.A. Bowier, een neef van Henri van Sypesteyn, werd benoemd als 

executeur. Hij moest na de dood van Van Sypesteyn de verzamelingen ordenen.279  

 
272 Bogaard, Van Vlierden (2010), 67. 
273 Nieuwe Rotterdamsche Courant (30 augustus 1927), 1.  
274 De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad (6 juli 1934), 1.  
275 Schretlen (1926), 372.  
276 Bogaard, Van Vlierden (2010), 66. 
277 De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad (17 mei 1934), 13.  
278 Bogaard, Van Vlierden (2010), 81. 
279 Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad (4 maart 1937), 1.   
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De executeur ordende de spullen ook in de privévertrekken van de overleden jonkheer, 

waarbij hij diverse nog onbekende oude geschriften en voorwerpen vond. Een van deze 

vondsten was een archief omtrent de gebroeders De Witt, voorouders van Henri van 

Sypesteyn.280  

Ondanks dat de collectie van Sypesteyn ondergebracht was in de stichting, veilde de 

stichting sommige voorwerpen die tot de collectie behoorden in 1937. In dit jaar hield de 

organisatie een paar veilingen waarbij voorwerpen uit de collectie geveild werden omdat 

deze geen belangrijke aanvulling zouden zijn op de collectie van Sypesteyn.281 Firma A.J. van 

Huffels Antiquariaat te Utrecht veilde de voorwerpen.  

Vanaf eind mei 1937 vonden de veilingen plaats waarbij gravures, prenten, schilderijen en 

tekeningen werden geveild. Dit waren onder andere etsen van Rembrandt van Rijn en 

schilderijen van Jan van Bemmel.282 In juni 1937 werden onder andere wapenboeken en 

wapenbladen geveild.283 In november van datzelfde jaar werden achttiende en negentiende-

eeuwse geïllustreerde boekwerken geveild.284 De geveilde collectiestukken waren door Henri 

van Sypesteyn verworven uit de nalatenschap van zijn vader en grootvader.285 Hoewel de 

redenen voor de geveilde voorwerpen duidelijk zijn, is het opmerkelijk dat de stichting 

waardevolle voorwerpen zoals de etsen van Rembrandt van Rijn liet veilen. Deze etsen 

zouden ongetwijfeld bezoekers naar het museum hebben getrokken.  

Na de dood van de jonkheer deed de stichting aanpassingen in het interieur, maar de meeste 

voorwerpen bleven op hun plek. De veranderingen traden vooral op bij het interieurtextiel. 

Ook meubels veranderden van plaats. Dit kwam mede door de schenkingen die men deed 

aan het museum. Daarnaast wilden de kleinere objecten nog wel eens van plek 

veranderen.286 

Na het opnieuw ordenen van de verzameling kregen de privévertrekken van Henri van 

Sypesteyn deels een andere bestemming. De organisatie maakte de ontvangstkamer 

toegankelijk voor het publiek. De slaapkamer van Van Sypesteyn gebruikte men als 

woonkamer en de zolderruimte bleef een privévertrek voor de beheerders. De beheerders 

bleven de voormalige privévertrekken van de jonkheer bewonen tot 1980.287 

 
280 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad (3 juni 1937), 9. 
281 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad (4 november 1937), 11. 
282 De Maasbode (27 maart 1938), 10.  
283 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad (4 mei 1937), 2.  
284 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad (4 november 1937), 11. 
285 De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad (22 mei 1937), 3.  
286 Bogaard, Van Vlierden (2010), 168. 
287 Ibidem, 168. 

 
Afbeelding 4.17: Henri van Sypesteyn 
op jonge leeftijd tussen zijn twee 
zussen in. 
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4.5 Conclusie 

Net als in de vorige hoofdstukken zijn in dit hoofdstuk overeenkomsten en verschillen te 

zien in de aanpak van de kasteel musea in de eerste jaren. Opmerkelijk is dat geen enkel 

museum ‘af’ was op het moment van de opening. Sypesteyn was bijvoorbeeld al open 

voordat het daadwerkelijke kasteel gebouwd was. De Cannenburch, Menkemaborg en 

Nienoord waren nog bezig met het opbouwen van een collectie en verbeterden deze collectie 

en hun tentoonstellingen geleidelijk na de opening van de musea. Terwijl bij Nienoord en de 

Cannenburch wellicht de focus meer lag op het kasteel of de collectie, noemden de 

organisaties van de Menkemaborg en Sypesteyn de tuinen naast het museum zelf als 

publiekstrekker.  

De jaren na de opening van de musea laten ook zien dat hoewel een museum succesvol kan 

zijn, dit vaak niet genoeg is om het onderhoud van het kasteel te kunnen bekostigen. De 

Menkemaborg moest hierom zelfs een poosje dicht en ook de Cannenburch kon delen van 

het gebouw niet gebruiken omdat deze in slechte staat verkeerden.  

Sypesteyn was het enige museum van de casestudies dat op particulier initiatief werd 

geopend. Hierdoor waren de veranderingen die plaatsvonden nadat Henri van Sypesteyn 

overleed noemenswaardig. Hoewel men ook schenkingen aan dit museum deed, bleef het 

overgrote gedeelte van de collectie particulier familiebezit. Daarentegen moesten de andere 

musea een extra stap zetten om aankopen te doen en voorwerpen te krijgen die te maken 

hadden met de geschiedenis van de landgoederen.  

De bezoekersaantallen in de beginjaren van de musea waren ontzettend verschillend en 

misschien niet goed met elkaar te vergelijken. Dit kwam doordat de musea in verschillende 

perioden openden. De Menkemaborg en Sypesteyn openden in de jaren twintig van de 

vorige eeuw. Mensen waren in deze tijd minder mobiel dan in de jaren vijftig, toen de 

Cannenburch en het Nationaal Rijtuigmuseum van Nienoord openden. Wellicht had de 

bereikbaarheid van de kasteelmusea hier ook mee te maken. Sypesteyn lag in het 

dichtbevolkte westen des lands, een grote tegenstelling met het relatief dunbevolkte 

Groningen waar Nienoord en de Menkemaborg lagen. De verschillen in bezoekersaantallen 

konden mogelijk ook te maken hebben met de exposities van de musea. Met het 

tentoonstellen van de Gouden Koets trok het Rijtuigenmuseum bijvoorbeeld een ongekend 

hoog bezoekersaantal. Bovendien had het maken van reclame invloed op het 

bezoekersaantal. Grote verschillen waren bijvoorbeeld af te leiden uit de jaarverslagen van 

de Cannenburch en Nienoord. Waar D.J.G Buurman organisaties aanschreef om de 

Cannenburch op te nemen in hun programma’s, leek dit niet per definitie de strategie die 

Nienoord gebruikte om bezoekers te trekken.  
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Op de vraag “Hoe verliep de ontwikkeling van de vroege kasteelmusea uit het begin van de          

twintigste eeuw?” kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Wat we zien bij de vier 

bestudeerde kasteelmusea is dat veel afhangt van de toegekende inkomsten. Met de 

inkomsten konden de kasteelmusea hun collectie uitbreiden en restauraties voltooien. 

Daarnaast kunnen we concluderen dat de vier bestudeerde kasteelmusea elk na de officiële 

opening doorgroeiden als museum. Dit kwam door collecties die vaak nog moesten worden 

vergroot. De stichtingen en organisaties vulden collecties in de beginjaren van de 

kasteelmusea aan. Naarmate het kasteelmuseum langer open was, keken de musea kritischer 

naar de voorwerpen. De collecties bestonden vooral uit schenkingen en bruiklenen. Doordat 

de musea steeds meer keuze kregen uit voorwerpen, konden ze beter selecteren om de 

kamers in te richten in een bepaalde stijl. 

In de scriptie was te lezen hoe Henri van Sypesteyn een kasteel bouwde voor zijn collectie. 

Dit werkte andersom bij de overige drie kastelen. Hierbij bestond het gebouw, maar er 

ontbrak een collectie. Van Sypesteyn deed zijn best om lokale voorwerpen te verwerven voor 

het museum, zoals Loosdrechts porselein, en de collectie hiermee aan te vullen. Dit zien we 

ook terug in de andere kasteelmusea. De Menkemaborg richtte zich bijvoorbeeld op de 

jonkers uit het Groningse Ommeland. De Cannenburch werd ingericht als edelmanshuis uit 

het gebied waarin het kasteel stond.  

Door middel van de vier bestudeerde kasteelmusea zagen we dat het niet eenvoudig was om 

een geslaagde herbestemming te vinden voor een kasteel. De Menkemaborg stond 

bijvoorbeeld lange tijd leeg voordat de familie besloot om de borg te schenken. Voor 

Nienoord gold hetzelfde. Het gebouw stond weliswaar geen aaneensluitende lange periode 

leeg, maar had meerdere wisselende bestemmingen voordat het Nationaal Rijtuigmuseum 

besloot zich te vestigen in de borg. Voor de Cannenburch heeft de Tweede Wereldoorlog een 

cruciale rol gespeeld. Het kasteel werd na de oorlog geconfisqueerd door de Nederlandse 

Staat als vijandelijk bezit. Het resultaat was dat het kasteel in het bezit kwam van Stichting 

Vrienden der Geldersche Kasteelen, maar er gingen jaren overheen voordat de ‘koop’ rond 

was. Het kasteel had tot die tijd nog geen vaste herbestemming. Dit kwam mede door de 

staat waarin het kasteel verkeerde. Toen de stichting de Cannenburch eenmaal in handen 

had, was de keuze snel gemaakt om een museum in het kasteel te vestigen.  

We kunnen een tweedeling maken tussen de vier casussen. De Menkemaborg en Sypesteyn 

werden geopend in de jaren twintig van de vorige eeuw. De Cannenburch en het Nationaal 

Rijtuigmuseum van Nienoord werden geopend in de jaren vijftig. Dit verschil was terug te 

zien in de bezoekersaantallen van de kasteelmusea. De bezoekersaantallen van de 

Cannenburch en Nienoord waren aanzienlijk hoger dan de bezoekersaantallen van de 

Menkemaborg en Sypesteyn wanneer we de beginjaren van de vier kasteelmusea met elkaar 

vergelijken. Dit zou te maken kunnen hebben met de bereikbaarheid van de musea en de 

mobiliteit van de bezoekers. In de jaren twintig was de bereikbaarheid van de Menkemaborg 

en Sypesteyn zeer waarschijnlijk minder dan de bereikbaarheid in de jaren vijftig. In de jaren 

vijftig was het aantal Nederlanders in bezit van een auto aanzienlijk hoger dan in de jaren 

twintig. De auto vergrootte de mobiliteit van de bezoekers, net als het openbaar vervoer dat 

steeds verder verbeterd werd. 

 



85 
 

Geldgebrek was en is  nog steeds een rode lijn in de (recente) geschiedenis van veel kastelen 

en buitenplaatsen. In hoofdstuk één zagen we dat hoge belastingen funest waren voor veel 

kasteeleigenaren. Een andere factor die meespeelde was dat de adel steeds minder macht 

kon uitoefenen op de keuzes van de staat. Het onderhoud van een kasteel of buitenplaats 

werd te duur waardoor kasteeleigenaren hun eigendom moesten verkopen. Daarnaast 

raakten veel kastelen en buitenplaatsen beschadigd in de Tweede Wereldoorlog waarbij de 

kosten hoog op konden lopen. Een goede regeling voor de monumenten was er aan het 

begin van de twintigste eeuw nog niet. Langzamerhand begonnen steeds meer organisaties 

zich met het lot van de kastelen en buitenplaatsen te bemoeien, waardoor we een duidelijke 

daling zagen van het aantal kastelen dat werd afgebroken na de jaren vijftig. Het gevolg was 

dat veel kastelen en buitenplaatsen een herbestemming kregen.  

De kasteelmusea waren geen uitzondering op de regel en hadden alle vier last van 

geldgebrek. Sypesteyn werd bijvoorbeeld niet precies gebouwd volgens plan doordat het 

geld op was. Het kasteel werd in principe nooit ‘afgemaakt.’ De Menkemaborg, 

Cannenburch en het Nationaal Rijtuigmuseum van Nienoord kampten ook met geldgebrek. 

De collecties ontstonden grotendeels door schenkingen en bruiklenen. Voor renovaties of 

uitbreiding was niet veel geld. De Cannenburch opende in een periode dat het kasteel nog 

niet in zijn geheel toegankelijk was voor het publiek. De renovaties in bepaalde delen van het 

kasteel lieten op zich wachten omdat Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen geen geld 

had om de renovaties te kunnen bekostigen.  

Naast de herbestemming tot kasteelmusea, kregen de vier bestudeerde kastelen allemaal een 

tweede herbestemming. Op elk terrein van de bestudeerde kasteelmusea was een restaurant 

te vinden. Bij Nienoord was het restaurant gesitueerd in de borg zelf, in plaats van in een 

bijgebouw. Dit laatste was het geval bij de andere drie bestudeerde kastelen. De vier 

casussen lieten zien dat een kasteel niet één herbestemming hoeft te hebben. Meerdere 

herbestemmingen kunnen plaatsvinden op het terrein of in hetzelfde gebouw.  

Voor de Menkemaborg en Sypesteyn hadden de erfgenamen hun eigen beweegredenen om 

een museum te openen. De familie Lewe van Nijenstein en Henri van Sypesteyn wilden 

allemaal dat hun erfgoed niet verloren zou gaan. Het publiek moest er nog van kunnen 

genieten, ook na de dood van de eigenaren zodat deze niet in vergetelheid zouden raken. 

Hoewel de Menkemaborg leegstond ten tijde van de schenking, schonk de familie Lewe van 

Nijenstein meerdere voorwerpen om de borg mee te vullen. Het voornaamste doel voor 

Henri van Sypesteyn was dat zijn familiecollectie bewaard zou blijven. Voor de 

Menkemaborg en de Cannenburch gold dat er vooral getracht werd om de kastelen met het 

bijbehorende landgoed te behouden. De inboedels waren immers al verkocht.  

Toen bestuurslid van Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen A. Staring in 1954 zijn 

lezing gaf op de museumdag, kon hij niet voorzien hoeveel kasteelmusea nog zouden 

worden opgericht in de toekomst. Waarschijnlijk zou hij niet blij zijn met sommige 

kasteelmusea. Niet elk kasteelmuseum huisveste namelijk een collectie die een verbintenis 

had met het kasteel zelf. Dit was een voorwaarde waar de heer Staring een groot voorstander 

van was. Aan de andere kant zouden we hier kunnen beargumenteren dat veel kasteelmusea 

voor stijlkamers kozen met het idee dat ‘de bewoners even weg waren.’ Het kasteelmuseum 

kon hierbij het risico lopen om eentonig te worden. Bezoekers konden denken dat wanneer 

ze één kasteelmuseum gezien hadden, ze alle kasteelmusea gezien hadden.  
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Dit hoefde vanzelfsprekend niet het geval te zijn. De vier casussen hebben meer inzicht 

kunnen geven op dit gebied. Drie van de vier bestudeerde casussen waren ingericht met 

stijlkamers. Tussen de inrichting van de drie kasteelmusea waren grote verschillen te vinden. 

De reden hiervoor was dat de kasteelmusea zich richtten op bepaalde periodes en daarnaast 

streekgebonden waren. Dit was niet alleen aan de inrichting te zien. De omgeving en 

architectuur van de kastelen speelden hier ook een rol in. Hoewel de Cannenburch de 

Menkemaborg als voorbeeld had gebruikt, leken de twee musea niet op elkaar. De 

overeenkomst lag vooral bij het concept van de stijlkamers. Het Nationaal Rijtuigmuseum 

maakte in zijn jaarverslagen melding van de interesse van de bezoekers in de geschiedenis 

van het landgoed, maar de organisatie richtte de borg nooit in met stijlkamers. De link tussen 

de geschiedenis van het landgoed en het museum legde de organisatie alsnog door de 

collectie aan te vullen met voorwerpen die te maken hadden met het landgoed.  

Hoewel de bestudeerde kasteelmusea niet allemaal aan de criteria van de heer Staring 

voldeden, was dit niet terug te zien in de bezoekersaantallen. Het Nationaal Rijtuigmuseum 

van Nienoord was bijvoorbeeld een groot succes, met als hoogtepunt de tentoonstelling rond 

de Gouden Koets. Daarnaast liep het museum van Henri van Sypesteyn ook goed, ondanks 

dat de collectie niet in een ‘origineel’ kasteel tentoongesteld stond. Bezoekers en de pers 

leken hier in ieder geval geen problemen mee te hebben. Natuurlijk was niet alles succesvol 

bij de vier bestudeerde kasteelmusea. De Menkemaborg moest bijvoorbeeld een poosje dicht 

om gerenoveerd te worden. Dit kwam door achterstallig onderhoud als consequentie van 

geldgebrek.  

De vier bestudeerde casussen lieten zien dat het op zijn zachtst uitgedrukt niet makkelijk 

was om een kasteelmuseum te openen. De kastelen waren meermaals niet in goede staat 

wanneer er besloten werd om een museum in het kasteel te openen. Daarnaast moest de 

collectie opgebouwd worden. Ook moest er nagedacht worden over een inrichting van het 

kasteelmuseum en de benodigdheden om een kasteelmuseum te openen. Vaak was dit ook 

een kwestie van ‘roeien met de riemen die je hebt.’ Het Nationaal Rijtuigmuseum had 

bijvoorbeeld geen kassa en de Cannenburch moest in ongeveer twee maanden ingericht 

worden. Daarnaast was er maar één kamer in het kasteel die verwarmd kon worden. 

Sypesteyn opende voordat het kasteel überhaupt gebouwd werd. In één van de boerderijen 

op het landgoed werden tentoonstellingen gehouden.  

Alles overziend waren de vier bestudeerde kasteelmusea stuk voor stuk een succes, met de 

nodige hoogte- en dieptepunten. Tegenwoordig bestaat elk kasteelmuseum nog steeds met 

nagenoeg dezelfde insteek als toen de kasteelmusea hun deuren voor het eerst openden.  

Tijdens de museumdag van 1954 kreeg de heer Staring de vraag of kastelen een museale taak 

konden hebben. Met de informatie die we anno 2020 hebben, zouden we deze vraag ook 

kunnen beantwoorden; “Ik meen van ja.”  
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Lijst van opengestelde landgoederen uit 1929 op grond van de Natuurschoonwet  

Bron: Tijdschrift der Nederlandse Heidemaatschappij (September 1929) Jaargang 41, 

Aflevering 9.  

o Ter Coulster, Heilo 

o Boeckesteijn, ’s Graveland 

o De Moeren, Zundert 

o Mariendaal, Renkum 

o Landgoed van Baronesse v. Hugenpoth tot Aerdt, Loenen 

o Landgoed van de heer Koker, Wageningen 

o Hoekelom, Bennekom 

o Hoog Oorsprong, Oosterbeek 

o Welna, Epe 

o Toverberg, Ermelo 

o Johannesberg, Ermelo 

o Westermeerwijk, Groesbeek 

o Ampsen, Lochem 

o IJsselvliedt, Wezep 

o Polberg, Heerde 

o Heerlijkheid Leur, Wijchen 

o Rhederoord, Rheden 

o Velhorst, Almen 

o Soelen, Zoelen 

o Hof te Dieren, Dieren 

o Belmonte, Wageningen 

o Babberick, Oud-Zevenaar 

o Hooge-Vuursche, Baarn 

o Boschoord, Doorn 

o Vredenhof, Doorn 

o Dijnselbrug, Zeist 

o Rechteren, Dalfsen 

o Overvelde, Diepenheim 

o De Borge, Oldenzaal 

o Vilsteren, Dalfsen 

o Den Westra, Bakkerveen 

o Oranjewoud, Mildam 
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