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Inleiding 

 

 

Beeckestijn, gelegen te Velsen-Zuid, is een van de vele buitenplaatsen die de binnenduinrand van 

Kennemerland ooit rijk was. Ontstaan uit een voormalige hofstede, groeide Beeckestijn vanaf het 

midden van de zeventiende eeuw uit tot een luxe zomerverblijf voor welgestelde Amsterdamse 

regenten en kooplieden. Daarbij onderging niet alleen de woning aanzienlijke veranderingen; ook de 

tuinen werden meerdere malen aangepast en kregen een rijk en representatief karakter. De 

ontwikkeling van de tuinen van Beeckestijn vormt het onderwerp van deze scriptie.  

    Tegenwoordig heeft Beeckestijn een museale functie en zijn de tuinen opengesteld voor 

publiek. De stichting Beeckestijn, die verantwoordelijk is voor de inrichting van de wisselexposities, 

het educatieve programma en herstel en onderhoud van de tuinen heeft de ambitie van Beeckestijn 

een podium voor tuin- en landschapscultuur te maken. In het kader daarvan worden de tuinen van 

Beeckestijn gepromoot als een uniek stuk erfgoed waar twee bijzondere stijlen naast elkaar zijn te 

zien: een geometrische tuin naar Frans voorbeeld en een meer natuurlijk Engels landschapspark.  

 

In de geschiedenis van Beeckestijn zijn twee perioden van groot belang. In de tweede helft van de 

achttiende eeuw onderging de buitenplaats onder invloed van de eigenaar Jacob Boreel Jansz. (1711-

1778) grote veranderingen. De tuin werd in 1755 aanzienlijk uitgebreid en vanaf begin jaren zestig 

werd architect Johann Georg Michael (1738-1800) aangesteld om een nieuw plan voor de tuinen te 

ontwerpen.
1
 Aan de in een eerdere periode aangelegde geometrische tuin werd een nieuw gedeelte 

met een landschappelijke aanleg toegevoegd. Daarom wordt in deze scriptie gesproken van de 

tuinen van Beeckestijn. De periode onder Boreel wordt in de literatuur over Beeckestijn vanaf het 

begin van de eenentwintigste eeuw omschreven als de glorietijd van de buitenplaats.
2
 In de 

twintigste eeuw, een tweede belangrijke periode in de geschiedenis van Beeckestijn, werd het besluit 

genomen om de tuinen naar voorbeeld van een opmeting door Michael, bekend van een 

kopergravure uit 1772, te herstellen. Van deze gravure wordt aangenomen dat ze het ontwerp van 

Michael in uitgevoerde staat toont. Beeckestijn zou na de restauratie de functie van een 

openluchtmuseum van de achttiende eeuw krijgen, waarin het veronderstelde ontwerp van Michael 

een voorname rol speelt. Het is opvallend dat de opmeting door Michael een veelbepalende rol 

speelt in de geschiedschrijving van en de omgang met de tuinen van Beeckestijn. Dit gegeven heeft 

geleid tot de hoofdvraag: Welke rol speelde de gravure van 1772 in de historiografie van Beeckestijn 

en in de omgang met de tuinen in de twintigste eeuw? 

 

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst duidelijk zijn welke plaats het veronderstelde ontwerp 

van Michael in de historie van Beeckestijn heeft. Om de invloed van de kennis van de tuinen op de 

omgang ermee te verhelderen moeten daarnaast theorie en praktijk uit elkaar worden gehaald. 

Enerzijds is er de geschiedenis van Beeckestijn zelf, de concrete veranderingen die de tuinen van de 

buitenplaats in verschillende perioden hebben ondergaan. Anderzijds is er de historiografie, het 

onderzoek naar en interpretaties van het ontwerp van de tuinen. Deze worden apart beschreven om 

te zien hoe de praktijk van invloed is geweest op de historiografie en vice versa.  

 Om te achterhalen hoe de omgang met de tuinen van Beeckestijn is beïnvloed door ideeën 

over het achttiende-eeuwse ontwerp begint dit onderzoek bij de twintigste eeuw en kijkt het terug 

                                                           
1
 Van der Aar 2000, pp. 18-19 

2
 Van der Aar 2000, p. 17; Albers 2009 b, p. 9 
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naar de achttiende eeuw. Op deze manier wordt gepoogd te verhelderen welke beweringen er over 

de tuinen van Beeckestijn zijn gedaan, welke daarvan op vermoedens berusten en wat wel met 

zekerheid kan worden gesteld. Het doel van deze scriptie is met een kritische blik te kijken naar wat 

er over de tuinen van Beeckestijn is geschreven en hoe aannames met betrekking tot het achttiende-

eeuwse ontwerp van invloed zijn geweest op de omgang met de tuinen in de twintigste eeuw. Omdat 

de geschiedenis van Beeckestijn naar mijn mening niet enkel en alleen is bepaald door het ontwerp 

van Michael uit de achttiende eeuw zal in deze scriptie ook aandacht worden besteed aan 

ontwikkelingen van de buitenplaats voor en na de achttiende eeuw. Het onderzoek is gebaseerd op 

literatuur- en archiefonderzoek.   

 

Hoofdstuk 1 heeft als onderwerp de historiografie van de tuinen van Beeckestijn. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven welke ontwikkelingen zich voordeden in de kennis van het ontwerp van de tuinen 

vanaf de negentiende eeuw en met name in de twintigste eeuw. In de historiografie van Beeckestijn 

zijn twee duidelijke momenten te herkennen waarop het onderzoek naar Beeckestijn een vlucht 

neemt: in de jaren vijftig en vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw. In beide perioden hangt 

het onderzoek nauw samen met een pleidooi voor behoud van de buitenplaats en een concrete 

restauratiefase. Hoofdstuk 1 brengt in kaart welke gegevens over de geschiedenis van Beeckestijn 

bekend zijn en welke interpretaties er aan het ontwerp voor de tuinen zijn verbonden. 

 

In hoofdstuk 2 staan daarentegen praktische ingrepen in de tuinen van Beeckestijn centraal. Wat is 

er met het ontwerp van de tuinen gebeurd in de negentiende en in de twintigste eeuw? Om 

uiteenlopende redenen zijn de tuinen van Beeckestijn in verschillende perioden aan verandering 

onderhevig geweest. Hoofdstuk 2 bespreekt veranderingen in het ontwerp van de tuinen sinds de 

negentiende eeuw als gevolg van veranderd gebruik, oorlog en verval. Daarnaast worden de twee 

grootscheepse restauratiefases van de jaren vijftig en de jaren negentig van de twintigste eeuw 

beschreven en de keuzes die daartoe werden gemaakt.  

 

In hoofdstuk 3 wordt de vondst besproken van een nieuwe bron, een getekende plattegrond van 

Beeckestijn uit 1742, die wellicht nieuwe inzichten biedt in de ontwikkelingsgeschiedenis van de 

tuinen. Een grondige analyse van deze plattegrond en een vergelijking ervan met de gravure van 

1772 kan mogelijk een aantal leemten in de kennis van het ontwerp van de tuinen van Beeckestijn 

invullen.     

 

In hoofdstuk 4 wordt teruggekeerd naar de kern van het ontwerp van Michael. Eerst wordt de vraag 

beantwoord wat met zekerheid kan worden gesteld over de tuinaanleg van Beeckestijn in de 

achttiende eeuw. Daarnaast wordt de status van de gravure van 1772 kritisch bevraagd. Hoewel in de 

literatuur over Beeckestijn zonder meer wordt aangenomen dat deze de weergave is van een 

uitgevoerd plan, kunnen er vragen worden gesteld bij de functie van de gravure.   

 

Ten slotte wordt met de kennis van de achttiende-eeuwse tuinaanleg in het achterhoofd een 

evaluatie gegeven van de omgang met de tuinen van Beeckestijn in de twintigste eeuw en wordt een 

antwoord gegeven op de hoofdvraag: Welke rol speelde de gravure van 1772 in de historiografie van 

Beeckestijn en in de omgang met de tuinen in de twintigste eeuw? 
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1. Een beeld van een buitenplaats  
 

 De historiografie van Beeckestijn nader bekeken 

 

 

Hoewel het landgoed Beeckestijn een lange geschiedenis kent, duurde het tot de negentiende eeuw 

voor deze een onderwerp van onderzoek werd. In de historiografie van Beeckestijn is een aantal 

duidelijke momenten te herkennen waarop het onderzoek naar de geschiedenis van het landgoed 

een vlucht neemt; in de jaren vijftig en in de jaren negentig van de twintigste eeuw werd er 

uitgebreid bouwkundig, archeologisch en archiefonderzoek verricht en verscheen er een 

verscheidenheid aan publicaties over de historie van Beeckestijn. In de volgende paragrafen wordt 

eerst een kort chronologisch overzicht gegeven van de perioden waarin er onderzoek werd gedaan 

naar de historie van Beeckestijn en de achtergrond waartegen dit gebeurde. Vervolgens worden de 

geschiedenis van Beeckestijn, zoals deze bekend is, en de ontwikkelingen die zich in de kennis ervan 

hebben voorgedaan, toegelicht.   

 

 

Fasen van onderzoek 

 

Rond 1855 werd op initiatief van Willem Boreel van Hogelanden (1800 - 1883), de toenmalige 

eigenaar, voor het eerst onderzoek gedaan naar de oorsprong van het landgoed Beeckestijn.
3
 Zijn 

opdracht tot onderzoek in het Rijksarchief leverde echter weinig resultaten op. Het archiefonderzoek 

leidde tot een aantal namen van mogelijke eigenaars en de hypothese dat de buitenplaats 

Beeckestijn verband zou houden met een  oude adellijke familie. Hoewel hierover geen zekerheid 

bestond werden deze gegevens wel meegenomen in later onderzoek.  

Pas in de jaren vijftig verschenen de eerste publicaties over de geschiedenis van Beeckestijn. 

Dit lijkt een direct gevolg te zijn van de aankoop van het landgoed door de gemeente in 1953 en de 

dreiging van sloop van de gebouwen vanwege hun bouwvallige toestand. Vanuit verschillende 

hoeken gingen er stemmen voor behoud en restauratie van de buitenplaats op. Aan de basis van de 

geschiedschrijving van Beeckestijn ligt een ongepubliceerde tekst met de titel Beschouwing van de 

historische en culturele betekenis van Beeckestijn, in 1953 geschreven door R. van Luttervelt 

(kunsthistoricus en conservator van de afdeling ‘Vaderlandse geschiedenis’ van het Rijksmuseum 

Amsterdam) en C.F. Janssen (kunsthistoricus en administrateur van de Bond Heemschut).
4
 Deze tekst 

geeft een korte beschouwing van de historie van Beeckestijn en bevat een pleidooi voor het behoud 

van het landgoed, dat de basis vormde voor het rapport van de restauratiecommissie. Luttervelt en 

Janssen beargumenteerden dat Beeckestijn als een van de weinige overgebleven buitenplaatsen van 

het Amsterdamse regentenpatriciaat vanwege zijn zeldzaamheid bewaard zou moeten worden. Deze 

buitenplaatsen hebben volgens hen in hoge mate het Nederlandse landschap in de zeventiende en 

achttiende eeuw bepaald. Beeckestijn werd door hen beschouwd als een uniek en representatief 

voorbeeld van deze periode.  

De roep om behoud van Beeckestijn was de katalysator die het onderzoek naar de 

geschiedenis van het landgoed in gang zette. In de jaren vijftig en zestig werd op basis van archief- en 

bouwhistorisch onderzoek de basis gelegd van de kennis die we nu van Beeckestijn hebben. Artikelen 

uit deze periode geven voornamelijk een beschrijving van de verschillende eigenaren van Beeckestijn 

                                                           
3
 Nationaal Archief, Den Haag, Archief Boreel, toegang 1.10.10, inventarisnummer 268 A 

4
 Noord-Hollands Archief, Haarlem, Comité Beeckestijn te Velsen, toegang 2377, inventarisnummer 2 
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en welke veranderingen zij al dan niet hadden aangebracht aan de woning en de tuin. De jaren zestig 

van de achttiende eeuw worden als de belangrijkste ontwikkelingsfase in de geschiedenis van de 

tuinen van Beeckestijn beschouwd. In deze jaren liet de toenmalige eigenaar Jacob Boreel Jansz. 

(1711-1778) de bestaande tuin uitbreiden en liet hij door architect Johann Georg Michael (1738-

1800) een nieuw ontwerp voor de tuinen maken. Van de veronderstelde uitvoering van dit ontwerp 

is een gedetailleerde gravure overgeleverd.  

 De gravure, waarnaar in de literatuur over Beeckestijn doorgaans wordt verwezen als de 

'kaart van Michael', werd in 1772 in koper gegraveerd door Caspar Philips Jacobsz. (1732-1789). Aan 

de gravure lag een getekende opmeting uit 1772 van de hand van Michael ten grondslag. De 

oorspronkelijke tekening is echter niet overgeleverd.
5
 De gravure toont aanpassingen in een eerder 

aangelegd geometrisch tuingedeelte, aansluitend op de herenwoning, en daarachter een geheel door 

Michael ontworpen tuinuitbreiding in landschappelijke stijl. Of de gravure een exacte weergave is 

van een in de achttiende eeuw uitgevoerd ontwerp is echter de vraag. Daarnaast kan worden 

betwijfeld in hoeverre Michael moet worden gezien als het genie achter het ontwerp. Mogelijk toont 

de gravure meer een ideaalvisie van de opdrachtgever, Boreel. In hoofdstuk 4 zal de status van de 

gravure uitgebreider worden besproken.    

De gravure van 1772 vormt niet alleen een belangrijk object van onderzoek in de 

geschiedenis van Beeckestijn, maar is ook gebruikt als basis voor de restauratie, die van 1959 tot 

1969 duurde (afb. 1). Na het gereedkomen van deze restauratiefase is Beeckestijn lange tijd 

nauwelijks onderwerp van historisch onderzoek. Pas wanneer in de jaren negentig wordt besloten 

om de restauratie van de tuin te hervatten wordt ook het onderzoek naar de tuinen opnieuw 

opgepakt. De geschiedenis van Beeckestijn, zoals deze werd opgesteld door auteurs vanaf de jaren 

vijftig, is door auteurs vanaf de jaren negentig goeddeels overgenomen. Inzichten uit de jaren vijftig 

zijn zonder kritisch te worden bevraagd deel geworden van de historiografie van Beeckestijn, 

waaraan vanaf de negentig nieuwe kennis is toegevoegd. In de jaren negentig is de aandacht voor de 

tuinen ten opzichte van het gebouw aanzienlijk gegroeid. In deze jaren ontstaat ook de tendens om 

de tuinen aan de hand van meerdere ontwikkelingsfasen te beschrijven en om de symboliek van de 

verschillende tuinelementen te verklaren. Ook in de jaren negentig vormt de gravure met het 

ontwerp van Michael de rode draad in het onderzoek naar en het herstel van de tuinen van 

Beeckestijn. 

 

De aandacht voor het ontwerp van Michael is zo groot, dat het lijkt of andere perioden nauwelijks 

van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van Beeckestijn. De vraag is echter in hoeverre dit 

terecht is. Al voor de aankoop van Beeckestijn door Boreel werd een aantal ingrepen in de tuinaanleg 

gedaan die bepalend zijn geweest voor het ontwerp dat ons nu bekend is. Wellicht zijn niet alle 

tuinelementen toe te schrijven aan de hand van Michael of aan Boreel als opdrachtgever. Een 

overzicht van de ontwikkelingen die zich in het onderzoek naar de geschiedenis van Beeckestijn 

hebben voorgedaan kan duidelijk maken wat we met zekerheid kunnen stellen en welke vragen 

onbeantwoord blijven. 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Albers 2009 b, p. 28 
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Legenda, zoals aangegeven op de 

kaart van Michael: 

 

A 

B 

C 

 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

Heerenhuising 

Stalling 

Koetshuis en Tuinmans 

wooning 

Architects Wooning 

de Capell 

wooning van den Jager 

Hermitage 

Colonade 

de Beek 

de Vijver 

Terrassen 

Bloem Perk 

Menagerie 

Korenlanden 

Eike Laanen 

Olmen Laanen 

Bosquetten met bloemdragend   

houtgewas 

Beuke Laanen 

Linde Laanen 

Eijke Bosch 

Moestuinen 

vrugt Bogaarde 

Kerse Bogaarde 

Broeijerij 

Speel huizen 

Afbeelding 1: De tuinen van Beeckestijn, gemeten en getekend door J.G. Michael, 1772 
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Oorsprong en geschiedenis van Beeckestijn 

 

 

Het vroegste onderzoek naar de historie van Beeckestijn betreft een mogelijk verband tussen de 

oorsprong van de buitenplaats en haar naam. De geschiedenis van Beeckestijn, voor zover deze 

bekend is, begint mogelijk in de middeleeuwen. Uit het onderzoek waartoe Boreel van Hogelanden 

rond 1855 opdracht gaf bleek dat Beeckestijn, noch zijn aanhorigheden, nergens in de leenregisters 

van Holland voor kwam. De mogelijkheid werd geopperd dat Beeckestijn een achterleen van het huis 

van Heemskerk was, op wier grondvesten het hedendaagse huis Marquette is gebouwd. In de 

veertiende eeuw werd een lijst van manschappen en bezittingen behorende tot Wouter van 

Heemskerk opgesteld, waarin onder anderen een Jan van Bekenstijn als leenman van Heemskerk 

werd genoemd. Niet alle goederen in deze lijst zijn echter duidelijk gespecificeerd.
6
 Een tweede 

mogelijkheid vermeldt dat Jan van Hillegom, abt van Egmond, in 1380 of 1381 een goed van 13,5 

made land in de Groote Waert bij Haarlem in leen gaf aan een Wouter van Bekensteijn.
7
 Deze 

leenbrief is echter niet vindbaar in de Nederlandse archieven.
8
 De genoemde gegevens bieden meer 

vragen dan antwoorden over de vroege geschiedenis van Beeckestijn.  

 Een andere onderzochte mogelijkheid is dat Beeckestijn werd vernoemd naar een Jan van 

Bekesteijn uit de zestiende eeuw. Van deze familie Van Bekesteijn wordt gezegd dat ze, waarschijnlijk 

door bastaardij, uit het adellijke geslacht Van Heemskerk stamde. Jan van Bekesteijn trouwde in 1522 

met Mechteld Stans, die een huis, een hofstede, een boomgaard en enkele landerijen gelegen aan de 

zuidzijde van de kerk te Velsen in het huwelijk meebracht.
9
 Deze mogelijkheid vormt een meer 

aannemelijke verklaring. Archeologisch en bouwkundig onderzoek rond 1959 en 1967 heeft namelijk 

aangetoond dat het huidige Beeckestijn is gegroeid uit een eenvoudige hofstede die vanaf het begin 

van de zeventiende eeuw meerdere keren is uitgebreid.
10

 De vondst van tegels en stenen uit de 

zestiende eeuw duidt erop dat het oudste deel van het huidige herenhuis, bestaande uit een 

rechthoekig gebouw met een stookplaats, er al voor 1522 moet hebben gestaan.
11

 Het is mogelijk dat 

Jan van Bekesteijn zijn naam verbond aan de hofstede en dat hieruit het huidige landgoed is 

ontstaan. Al met al lijkt er echter weinig met zekerheid te kunnen worden gesteld over de vroegste 

geschiedenis van Beeckestijn.  

 

De groei van Beeckestijn van hofstede tot buitenplaats is af te lezen uit een drietal kaarten van 

Kennemerland (afb. 2). Rond 1680 lijkt Beeckestijn niet meer dan een kleine hofstede te zijn. 

Omstreeks 1715 is Beeckestijn aanzienlijk uitgebreid en is er sprake van een geometrische 

tuinaanleg. Rond 1730 is de oppervlakte van het landgoed ten opzichte van 1715 ongeveer 

verdubbeld. Dan is ook al veel zichtbaar van de structuur van de compartimenten en assen, die in het 

ontwerp van Michael grotendeels zijn behouden. Van genoemde perioden is bekend dat Beeckestijn 

in bezit was van respectievelijk Nicolaas Corver, Jan Trip de Oude en Jan Trip de Jonge. De volgende 

paragrafen beschrijven welke mogelijke ingrepen aan hen zouden kunnen worden toegeschreven.  

 

 

                                                           
6
 Nationaal Archief, Den Haag, Archief Boreel, toegang 1.10.10, inventarisnummer 268 A 

7
 Ibidem; Dubiez 1958, p. 363; Van Agt 1959, pp. 165-166 

8
 Morren 2004, p. 110 

9
 Groesbeek 1981, p. 88 

10
 Van Agt 1959, p. 169; Idem 1967, p. 46 

11
 Morren 2004, p. 109 
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Afbeelding 2:  Ontwikkeling van Beeckestijn van het einde van de zeventiende eeuw tot het begin van de achttiende eeuw 

 

   
 

Detail van de kaart 't Hoogh-

Heemraetschap van de Uytwaterende 

Sluysen in Kennemerlandt ende West-

Vrieslandt, vervaardigd door Johannes 

Jansz. Douw, ca. 1680 

Detail van de Nieuwe kaart van 't 

Baljuwschap van Kennemerland, 

uitgegeven door de weduwe Nicolaas 

Visscher, ca. 1715 

Detail van de kaart uit Het 

Zegenpralent Kennemerlant, 

uitgegeven door Brouërius van Nidek, 

ca. 1730 

 

 

Aanpassingen aan Beeckestijn door Nicolaas Corver en Jan Trip de Jonge 

 

De eerste eigenaar van wie wat meer bekend is, is Nicolaas Corver (1589-1654), burgermeester van 

Amsterdam in de jaren 1650, 1652 en 1653.
12

 Hij kocht Beeckestijn in 1648 en gebruikte het 

landgoed als zomerverblijf.
13

 Volgens Dubiez moet Beeckestijn er in deze periode totaal anders 

hebben uitgezien dan het landgoed dat we van beschikbare oude afbeeldingen kennen. Naar zijn 

mening zal Corver er waarschijnlijk niet veel aan hebben bijgedragen om het huis te vergroten en te 

verfraaien, omdat dit pas mode werd tegen het einde van de zeventiende eeuw.
14

 Van Agt is hierover 

een andere mening toegedaan. Uit bouwkundig onderzoek leidt hij af dat het huis ten tijde van de 

aankoop door Corver niet erg groot was en dat er kennelijk al snel een ingrijpende uitbreiding werd 

ondernomen, waarbij haaks op het oude huis een zuidelijke en een noordelijke vleugel werden 

aangebouwd. Daarnaast werd het gehele gebouw verhoogd.
15

 Morren voegt hieraan toe dat Corver 

de hofstede uitbreidde met een tweede boerderij en een duivenhuis. Hij verwijst daarbij naar twee 

illustraties in een handschrift van Andries Schoemaker, die de hofstede zouden afbeelden zoals deze 

er toentertijd zou hebben uitgezien (afb. 3).
16

 Op de afbeeldingen zijn inderdaad twee haaks aan het 

huis gebouwde vleugels en een tweede gebouw te zien. Het torentje zou een duivenhuis kunnen zijn. 

                                                           
12

 Elias 1903, deel 1, p. 470 
13

 Van der Aar 2000, p. 13 
14

 Dubiez 1958, p. 363 
15 

Van Agt 1959, p. 173 
16 

Morren 2004, p. 113 
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Een probleem met deze afbeeldingen is echter dat ze dateren van het begin van de achttiende eeuw, 

terwijl Beeckestijn in bezit was van Corver in het midden van de zeventiende eeuw. Misschien zijn de 

tekeningen gebaseerd op oudere, verloren gegane voorbeelden, maar dat is niet zeker. Gezien het 

grote tijdverschil tussen de bouwfase en de tekeningen van de hofstede moeten conclusies met 

betrekking tot de verschijningsvorm van Beeckestijn voorzichtig worden getrokken. 

 

 

  
 

Afbeelding 3: Beeckestijn in een handschrift van Andries Schoemaker, begin 18
e
 eeuw 

 

 

Van Agt vermoedt dat in deze tijd ook de tuin onder handen werd genomen. Naar zijn mening duidt 

het oudste, geometrische gedeelte met zijn sobere verhoudingen op een aanleg uit het midden van 

de zeventiende eeuw.
17

 In de loop van de zeventiende eeuw werden buitenplaatsen steeds 

populairder onder Hollandse kooplieden en regenten, als financiële investering en als 

statussymbool.
18

 Het zou daarom voor een Amsterdamse burgemeester als Corver niet vreemd zijn 

om een buitenplaats te verfraaien en een representatieve woning in classicistische stijl met een 

bijpassende tuin te laten aanleggen. Idealiter bestond een buitenplaats uit een woning, een tuin en 

omringende landbouwgrond. In het ontwerp van huis en tuin werd uitdrukking gegeven aan macht, 

rijkdom en kennis van de klassieken. De vormgeving van buitenplaatsen werd afgeleid van klassieke 

Romeinse voorbeelden, waarin harmonie, proportie en perspectief de essentie vormden. De tuin 

vormde daarbij een architectonisch verlengde van de woning.
19

 Door middel van geometrie en 

perspectief werd een streng classicistische vormgeving bereikt. Dergelijke tuinen vormden een 

steeds belangrijker deel van de hofcultuur en de sociaaleconomische elite.
20

 Tegen deze achtergrond 

klinkt Van Agts vermoeden heel aannemelijk. Het lijkt er echter op dat Beeckestijn in eigendom van  

Corver nog niet was uitgegroeid tot een echte buitenplaats met representatieve tuinen. Corver 

overleed in 1654, slechts zes jaar na de aankoop van Beeckestijn. De kaart 't Hoogh-Heemraetschap 

van de Uytwaterende Sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt van 1680, die de situatie bijna 

dertig jaar later weergeeft, toont nog niets van een geometrische tuinaanleg (afb. 2). In een 

transportakte van 1659, enkele jaren na de dood van Corver, wordt Beeckestijn als volgt 

omschreven:  
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"... genaemt Beeckesteijn, met sijn bijsondere stallinge voor paerden ende wagens, duijfhuijs ende andere 

gerijffelijckheden totte voorschreven hoffstede behorende, mitsgaders eene schoone huijsmanswoning, groote 

en bequame stalling voor koeijen, paarden en ander vee. Item een bouhuijs, schuijr met noch een ter sijden 

wooninge aaende hoffstede ende boerenhuijs annex, daer benevens een schoone boomgaert ..."
21

 

 

Uit het citaat kan worden opgemaakt dat Beeckestijn in 1659 nog een hofstede was. De opsomming 

van verschillende gebouwen en het gebruik van termen als 'bijsondere', 'gerijffelijckheden' en 

'schoone' doet vermoeden dat er in deze periode onder Corver wel al enkele uitbreidingen waren 

gedaan en dat er sprake was van luxe en aanzien. 

 

Na de dood van Corver wisselt Beeckestijn enkele keren van eigenaar. Van enige aanpassingen in het 

landgoed onder de nieuwe eigenaars, respectievelijk Goycke Elbertsz. en Joan Corver, lijkt niets 

bekend te zijn. Zij worden enkel als eigenaar genoemd. In 1687 wordt Beeckestijn aangekocht door 

Jan Trip de Oude (1664-1732), die het landgoed in 1716 verkoopt aan zijn zoon Jan Trip de Jonge 

(1691 - 1721).
22

 Alleen Van der Aar spreekt het vermoeden uit dat de eerste tuin mogelijk is ontstaan 

in de tijd dat Trip de Oude eigenaar van Beeckestijn was.
23

 Zij spreekt zich echter niet uit over de 

vraag hoe de vormgeving van deze tuin er mogelijk heeft uitgezien. In de overige literatuur over 

Beeckestijn wordt van Trip de Oude enkel vermeld dat hij 's zomers Beeckestijn bewoonde, maar het 

landgoed na zijn tweede huwelijk verruilde voor Huis Berkenrode, onder Heemstede.
24

 Wel is er in de 

meeste boeken en artikelen aanzienlijke aandacht voor de aanpassingen die Trip de Jonge in de 

tuinaanleg liet uitvoeren. Enkele van de aanpassingen die worden toegeschreven aan Trip de Jonge 

zijn te zien in twee gravures van Hendrik de Leth (afb. 4).  

 Bouwkundig onderzoek door Van Agt en archiefonderzoek door Bierens de Haan heeft geleid 

tot het inzicht dat Trip de Jonge in de periode tussen 1717 en 1721 de woning liet uitbreiden en 

veranderingen in de tuinaanleg liet uitvoeren.
25

 Van de ingrepen door Trip de Jonge is het volgende 

bekend. In 1717 werd er voornamelijk aan het herenhuis verbouwd.
26

 De zeventiende-eeuwse 

voorgevel werd geheel vervangen door een Lodewijk XIV-gevel met geblokte pilasters, 

middenrisaliet, decoraties rond de entree en een gevelbekroning met wijzerplaat. Het herenhuis 

werd naar de tuinzijde uitgebreid. Aan weerszijden van het voorplein werden de twee bijgebouwen, 

het stalgebouw en het koetshuis, opgetrokken.
27

 In 1718 werd het interieur verfraaid met stucwerk 

van Ignatius van Logteren.  

 Tussen 1718 en 1720 werd er een aantal aanpassingen gedaan in de tuinaanleg.
28

 Van de 

tuinaanleg in deze jaren zijn geen ontwerpen bekend. Wel is een overzicht van uitgaven bewaard 

gebleven, dat zich in het archief van het huis Rosendael te Arnhem bevindt. Uit de uitgaven die de 

familie Trip deed valt op te maken dat de aanpassingen in de tuin ingrijpend waren. In 1719 werd 

door Arian de Man een grote vijverkom centraal achter de woning uitgegraven. Door de kwekers 

Jacob Moerbeek en Bastiaan van Rossen werd een groot aantal bomen geleverd. Trip de Jonge 

spendeerde meer dan 5.000 gulden aan niet nader gespecificeerde bomen, wilgen en taxus.
29

 Taxus 
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leent zich bij uitstek voor een geometrische aanleg en werd om deze reden in de zeventiende en 

achttiende eeuw vaak gebruikt voor de aanleg van hagen en compartimenten. Deze aankoop doet 

vermoeden dat in ieder geval een deel van de geometrische tuin is aangelegd door Trip de Jonge. 

Ook andere aankopen duiden op een aanpassing van de tuin in het begin van de achttiende eeuw. 

Voor ruim 3.000 gulden werd een partij natuursteen bij Felix du Sart besteld, voor het plaatsen van 

trappen en beelden. Verder werden er schelpen gekocht, waarschijnlijk bedoeld voor de aanleg van 

paden, een aantal vergulde vazen en een zonnewijzer.
30

 Hieruit valt af te leiden dat er aan het begin 

van de achttiende eeuw een opvallende ingreep in de tuin van Beeckestijn heeft plaatsgehad, 

waarvan de elementen mogelijk zijn opgenomen in het ontwerp van Michael.  

 De vraag in hoeverre de geometrische tuinaanleg kan worden toegeschreven aan Trip de 

Oude of Trip de Jonge kan niet met zekerheid worden beantwoord. Zoals gezegd heeft Trip de Jonge 

tussen 1718 en 1720 een groot aantal uitgaven gedaan die lijken te duiden op een geometrische 

tuinaanleg. Op de Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kennemerland van circa 1715 is echter al een 

geometrische tuinaanleg zichtbaar (afb. 2). Deze zou dan wellicht moeten worden toegeschreven aan 

Trip de Oude. Op dezelfde kaart zijn echter ook de bijgebouwen zichtbaar die door Van der Agt aan 

Trip de Jonge zijn toegeschreven.
31

 De vraag is dan of de datering van de kaart met worden 

aangepast of dat de bijgebouwen al door Trip de Oude waren opgetrokken. Misschien is het 

geometrische tuingedeelte vlak achter de woning aangelegd door Trip de Oude en heeft Trip de 

Jonge deze later uitgebreid met het deel rondom de centrale vijver, zoals is te zien op de kaart uit 

Het Zegenpralent Kennemerlant van circa 1730 (afb. 2).  

 

 

  
 

Afbeelding 4: Beeckestijn, voorzijde (links) en achterzijde (rechts), Hendrik de Leth, 1728 

  

 

De nieuwe tuin van Jan Jacob Boreel Jansz.  

 

In 1742 werd Beeckestijn aangekocht door Jacob Boreel Jansz. (1711-1778), waarmee volgens Van 

der Aar en Albers een glorietijd voor het landgoed aanbrak.
32

 Boreel liet de herenwoning, zoals deze 

is weergegeven op de gravures van De Leth, aan weerszijden verlengen en vergroten tot de huidige 

omvang. Ook liet hij aanpassingen in de tuinaanleg uitvoeren. In 1755 verkreeg Boreel stukken 
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bouwland waarmee de bestaande tuin werd uitgebreid en in omvang bijna werd verdubbeld. Begin 

jaren zestig van de achttiende eeuw werd Johann Georg Michael (1738-1800) op Beeckestijn 

aangesteld als hovenier en architect.
33

 De overgeleverde gravure van 1772 doet vermoeden dat 

Michael als taak had een nieuw ontwerp voor de tuinen te maken en dat deze in 1772 gereed was.     

 Artikelen uit de jaren vijftig en zestig geven vrij beknopte informatie over de nieuwe 

tuinaanleg en stellen alleen dat Boreel aan de al bestaande geometrische tuin een zogenaamde 

Engelse tuin liet toevoegen, met een slingerende beek, een aantal kronkelpaden en bloemdragend 

houtgewas. Typisch voor de vroege fase van de landschapsstijl was dat er weliswaar slingerende 

vormen werden toegepast, maar dat het gebruik van assen niet werd losgelaten. Een aantal open 

stukken werd ingericht als korenveld, dat niet alleen een esthetisch, maar ook een productiedoel 

diende. Daarnaast worden drie romantische bouwsels genoemd die in het nieuwe tuingedeelte een 

plek kregen: een hermitage, een colonnade en een kapel in neogotische stijl.
34

 Hoewel Michael van 

een colonnade spreekt had het bouwwerk in werkelijkheid de vorm van een triomfboog. Van de drie 

bouwwerken kan alleen met zekerheid worden gesteld dat de kapel en de colonnade ook echt waren 

uitgevoerd. De kapel bestaat nog in de huidige situatie. Van de colonnade is bekend dat deze tijdens 

een rondtocht in 1768 door stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen werd bewonderd.
35

  

 In de jaren negentig groeit de aandacht voor de tuinen van Beeckestijn als onderwerp van 

onderzoek en wordt de kennis die tot dan toe bestond uitgebreid. Ten opzichte van de jaren vijftig 

worden de verschillende elementen waaruit het tuinontwerp bestaat meer in detail beschreven. 

Daarnaast wordt de tuinaanleg minder als een geïsoleerd object behandeld en wordt deze 

beschreven tegen de achtergrond van de Nederlandse en Europese tuingeschiedenis. Vanaf de jaren 

negentig komen in de literatuur over Beeckestijn drie belangrijke hypotheses met betrekking tot het 

ontwerp van Michael naar voren: de mogelijkheid dat Beeckestijn het begin van de landschapsstijl in 

Nederland inluidt, de aanname dat het ontwerp van Michael is geïnspireerd door Engelse 

voorbeelden en de hypothese dat aan het ontwerp van de tuin van Beeckestijn een symbolische 

betekenis ten grondslag ligt. Deze drie invalshoeken bieden nieuwe inzichten in het ontwerp van de 

tuinen en zullen in de volgende paragrafen nader worden toegelicht.  

 

 

Een vroeglandschappelijke tuin? 

 

Vanaf het moment dat de tuinen van Beeckestijn onderwerp van onderzoek worden, wordt er steeds 

meer nadruk gelegd op de rol die Beeckestijn zou hebben gehad in de introductie van de 

landschapsstijl in Nederland. Tot op heden bestaat er nog geen duidelijk antwoord op de vraag 

wanneer, door wie en hoe de landschapsstijl in Nederland werd geïntroduceerd. In een poging deze 

vragen te beantwoorden is Beeckestijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid genoemd als 

de eerste tuin met een landschappelijke aanleg.
36

 Michael is genoemd als de eerste bij naam 

bekende architect die de vroege landschapsstijl toepaste en Beeckestijn wordt genoemd als de 

eerste tuin in zijn oeuvre.
37

 De aanname dat in de tuinen van Beeckestijn naast de oude 

geometrische aanleg het begin van de landschapsstijl in Nederland is te zien is gebruikt als argument 
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om de tuinen als uniek en bijzonder erfgoed te promoten.
38

 Toch is het de vraag of Beeckestijn als 

het eerste experiment met de landschapsstijl op Hollandse bodem kan worden beschouwd. Boreel 

moet met zijn aanleg namelijk pas na 1755 zijn begonnen, aangezien hij in dat jaar de stukken 

bouwland verkreeg die in de nieuwe tuinaanleg zijn opgenomen. Bovendien is Michael pas in het 

begin van de jaren zestig aangesteld als architect van Beeckestijn.
39

 Er waren echter al voor deze 

jaren voorbeelden van een nieuwe tuinstijl in Nederland te vinden, zoals de buitenplaatsen 

Sandenhoeff in Overveen en Overvecht aan de Amstel, die hieronder zullen worden beschreven.  

 Henk van der Eijk heeft uit brieven en transacties opgemaakt dat Cornelis Backer Jansz. 

(1692-1766), eigenaar van de kleine buitenplaats Sandenhoeff in Overveen, al vóór 1760 

experimenteerde met nieuwe soorten planten en nieuwe manieren van tuinaanleg.
40

 Backer 

onderhield een zakelijke correspondentie met de in Engeland verblijvende Boreel, waarin echter ook 

berichten van persoonlijke aard werden gewisseld. Op 8 januari 1760 schrijft Backer het volgende 

aan Boreel: 

 

“Vergeet dog niet, waarden Heer, hetgeen UHEdg: mij bij den aanvang sijner negotiatie de goedheyt gehad heeft te 

belooven namentlijk van mede te brengen eenige plans van hermitages met laantjes soo gekronkelt als of te een wurm 

gekroopen had; en die mij gesegt sijn wel over twintig jaaren, dat in Engeland, charmant gevonden wierden en onder 

anderen te Richemond.”
41

 

 

En iets later, in een brief van 29 januari 1760 schrijft Backer aan Boreel:  

 

“Ik ben precis in de Engelsche smaak van Haare Buijteplaatsen en verheuge dat UHEdgestrenge: daar een proeve van sal 

neemen; was ik niet veel te oud en had ik terrein, ik deed het ook; dog nu strekt het mij alleen nog eenigsints tot genoegen, 

dat ik sonder oyt iets van de Engelschen ofte haar Plans gezien te hebben; mijn buijtentje te minsten in soo verre irregulier 

gemaakt heb; dat iedereen naar het te hebben bewandelt, ten minsten moet avoueeren daar van geen concept te konnen 

maaken.”
42

  

 

Uit deze citaten kan worden opgemaakt dat Boreel uiterlijk in januari 1760 het plan had opgevat om 

een tuinaanleg naar Engels voorbeeld op Beeckestijn te realiseren. Het lijkt er echter op dat Backer, 

ondanks het gegeven feit dat hij weinig kennis had van de Engelse tuinen, op dat moment al met een 

niet traditionele, onregelmatige tuinaanleg had geëxperimenteerd. Uit de hierboven geciteerde brief 

aan Boreel blijkt dat Backer nooit een plattegrond van een Engelse tuin had gezien. Bovendien was 

hij de Engelse taal niet machtig.
43

 Welke informatie en voorbeelden Backer precies tot zijn 

beschikking had en hoe hij deze vertaalde naar een ontwerp voor zijn eigen buitenplaats is niet 

duidelijk. Niettemin geeft Backer specifiek aan in de Engelse smaak geïnteresseerd te zijn en deze te 

willen toepassen op zijn eigen buitenplaats. Uit Backers kasboek blijkt dat hij tussen 1751 en 1756 

een aantal keren uitgaven heeft gedaan voor de aankoop van ‘swaare’ planten en ‘Amerikaanse 

boomen en saaden’. De aanschaf van al volgroeide planten en exoten zou kunnen duiden op een 

poging tot een landschappelijke aanleg op Sandenhoeff.
44

  

Naast Sandenhoeff komt er nog een landgoed in aanmerking dat mogelijk een van de eersten 

met een landschappelijke aanleg was. Volgens Luttervelt werd ook de buitenplaats Over-Holland aan 
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de Vecht in een voeglandschappelijke stijl aangelegd. Hermanus Numan schreef bij twee etsen die hij 

in 1793 van Over-Holland vervaardigde dat de eigenaar van de buitenplaats, Willem Straalman,  

 

“sedert den Jaare 1755 zeer veel aangewend heeft, om alles wat stijf en onbevallig voor het oog was, te veranderen in 

slingerende wandelingen en heuvelachtige gronden, vergeseld en doorsneden met verfrisschende Beeken, en ruime 

Waterkommen, welke door de rivier de Vecht haaren toevoer verkrijgen, als mede zeer lommerige Rustplaatsen en 

Priëelen, vervallen Gebouwen en verdere afwisselingen die alle medewerken om dit buitenverblijf aangenaam te 

maaken.”
45

  

 

Mogelijk zijn er meer buitenplaatsen geweest waar al halverwege de achttiende eeuw werd 

geëxperimenteerd met nieuwe vormen en exotische plantensoorten. Wellicht begon een 

landschappelijke aanleg, al dan niet naar Engels voorbeeld, eerder mode te worden in Nederland dan 

tot nu toe werd gedacht en was deze omslag niet zo abrupt of radicaal als vaak wordt voorgesteld. 

Erik de Jong heeft gesteld dat er al vóór de fysieke intrede van de landschapsstijl in Nederland sprake 

was van veranderende visies op de verhouding tussen natuur en kunst, die een grotere eenvoud, 

natuurlijkheid en onregelmatigheid voorstonden. In dat kader ziet hij een belangrijke invloed van 

Franse rococotuinen op de Nederlandse tuinarchitectuur, een fase die ook nog nauwelijks is 

beschreven.
46

 Volgens Tromp zijn in het ontwerp van Beeckestijn nog sterke rococotrekken te 

herkennen in het eikenbos (afb. 1, U) en in de S-vormige slingerpaden.
47

 Vanaf de jaren veertig van 

de achttiende eeuw is er in de literatuur sprake van verschijnselen als 'slingerbos', 'slingerbosquet' en 

'slingerlaan', al vóór de benaming 'Engels' voor een vrijere tuinaanleg wordt gebruikt.
48

 De rol van de 

landschapsstijl en de aansluiting ervan bij andere ontwikkelingen in de Nederlandse tuingeschiedenis 

behoeft nog meer onderzoek. Mij lijkt dat de landschapsstijl niet als een plotse reactie op de oude 

geometrische stijl is geïntroduceerd, maar dat er sprake was van een meer graduele verandering, 

waarin verschillende ideeën en buitenlandse voorbeelden invloed hebben gehad. Misschien moet 

Beeckestijn niet zozeer worden gezien als een voorbeeld van twee met elkaar contrasterende stijlen, 

maar toont het ontwerp juist een achttiende-eeuwse interesse voor verschillende ideeën, stijlen en 

vormen. Boreel heeft tenslotte het oude geometrische gedeelte gerespecteerd en het nieuwe 

landschappelijke gedeelte laten aanleggen in aansluiting op het oude tuingedeelte.   

 

 

Beeckestijn en Engelse voorbeelden  

 

In de literatuur over Beeckestijn is veel geschreven over mogelijke Engelse voorbeelden die ten 

grondslag zouden kunnen liggen aan het ontwerp van Michael. Boreel zou zijn inspiratie voor de 

aanleg van een landschappelijke tuin hebben opgedaan tijdens zijn reizen naar Engeland. In 1759 

werd Boreel door de Staten-Generaal als minister van staat afgevaardigd om geschillen rond de 

zeevaart op te lossen. In de jaren 1761 en 1762 verbleef hij als Ambassadeur Extraordinaris aan het 

hof van koning George III van Engeland.
49

 Boreel was dus inderdaad meerdere malen in de 

gelegenheid om de Engelse landschapsstijl ter plaatse te bezichtigen en voorbeelden mee terug te 

nemen naar Nederland. Daarnaast zou Michael op aanbeveling van Boreel naar Engeland zijn 
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afgereisd om ter plekke de aanleg van parken in de landschapsstijl te bestuderen. Dit wordt althans 

door Michaels achterkleinzoon, tuinarchitect L. P. Zocher, beweerd in een brief aan L. A. Springer.
50

 

Er zijn echter geen andere bronnen bekend die kunnen bewijzen of deze bewering op waarheid 

berust. De eerder aangehaalde brief die Backer aan Boreel richtte op 29 januari 1760, waarin Backer 

zich verheugt om het feit dat Boreel 'een proeve sal neemen' van de Engelse smaak, lijkt te 

bevestigen dat Boreel bekend was met de Engelse landschapsstijl en besloten had tot een toepassing 

van de stijl op zijn eigen terrein. Vanaf de jaren negentig is er in de literatuur over Beeckestijn vaak 

gezocht naar concrete overeenkomsten tussen het ontwerp van de tuinen van Beeckestijn en 

verschillende bekende Engelse tuinen. Het is echter de vraag of de tuinelementen van Beeckestijn 

precies zijn gekopieerd naar Engels voorbeeld.  

 Oldenburger-Ebbers herkent in de werkwijze van Michael een aantal karakteristieke 

elementen van de Engelse landschapsstijl. Uit een vormanalyse van een tiental aan Michael 

toegeschreven tuinontwerpen heeft Oldenburger-Ebbers een aantal vaste programmapunten van 

zijn werk herleid, waaronder de volgende: 

 

- Lanen worden door één of twee rijen bomen begeleid. Smalle paden worden niet door bomen 

begeleid en snijden als het ware door hakhoutbossen heen; 

- Incidenteel worden delen van een eerdere aanleg gehandhaafd, zoals zichtlanen, omgrenzende 

lanen, moestuinen, boomgaarden en bosketten; 

- Incidenteel wordt de zichtas afgesloten door een gebouw of karakteristiek tuinornament; 

- De ruimte tussen de achterzijde van het huis en een deel van de gehandhaafde zichtlaan wordt 

open gehouden in de vorm van een korenveld, waterpartij of open terrein; 

- Er zijn wandelingen aangelegd langs sinusvormige paden met afwisselende uitzichten. Deze paden 

lopen door dichte hakhoutbossen of langs kwart- tot (half)cirkelvormige groepjes bloeiende heesters. 

Paden en lanen, uitgezet in cirkelvorm, komen voor als onderbreking in een paden- of lanenverloop; 

- Langs wandelpaden zijn niervormige, ovaalvormige of cirkelvormige bloembedden aangelegd; 

- Vijverpartijen worden aangelegd in natuurlijke vormen, met zacht glooiende oevers, soms met 

eiland en brug; 

- Er wordt een afwisselende beplanting toegepast van loofbomen, coniferen, hakhout, bloeiende 

heesters en vaste planten; 

- Op de eilanden wordt een beplanting toegepast in groepen of van solitaire bomen. Ook komen 

cirkelvormige groepen bloeiende heesters voor; 

- Incidenteel worden heuveltjes straalsgewijs beplant; 

- Architectuur wordt toegepast in de navolgende stijlen: neoclassicistische, neogotische en Chinese. 

Een boerderij of stal kan het agrarische karakter versterken.
51

 

  

Oldenburger-Ebbers heeft haar analyse van Michael's vormgeving vergeleken met beschrijvingen van 

de toepassing van de landschapsstijl in publicaties die tussen 1750 en 1800 in Engeland en Frankrijk 

zijn verschenen en die Michael mogelijk zou kunnen hebben bestudeerd. Ze heeft een lijst van 

handboeken samengesteld die Michael mogelijk tot zijn beschikking heeft gehad. Hieruit, en uit de 

hypothese dat Michael Engeland zou hebben bezocht, concludeert Oldenburger-Ebbers dat Michaels 

vormgeving is beïnvloed door de Chinese landschapskunst, beschreven door W. Chambers en door 
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de vroege landschapsstijl van Lancelot Brown, die theoretisch werd uitgewerkt door Th. Whately.
52

 

Voor zowel de aanname dat Michael het werk van tijdgenoten in Engeland met eigen ogen heeft 

gezien, als de mogelijkheid dat Michael specifieke publicaties hierover heeft gelezen, bestaat echter 

geen bewijs. Het gaat daarom erg ver om Michaels werkwijze te vergelijken met die van Brown. 

 Oldenburger-Ebbers ziet in de tuinaanleg van Beeckestijn sterke overeenkomsten met de 

tuinen van Stowe: beide ontwerpen worden gekenmerkt door rondwandelingen rondom een open 

veld met afwisselende vergezichten, een open centrale as die wordt besloten door een triomfboog, 

grote slingerende waterpartijen en beken, hakhoutbosjes met paden in een min of meer natuurlijke 

vorm en een aantal bouwwerken in classicistische of gotische stijl.
53

 Afwisselende vergezichten, 

waterpartijen, hakhoutbosjes, slingerende paden en follies  zijn echter kenmerken die zich niet 

uitsluitend beperken tot Stowe, maar die typerend zijn voor de Engelse landschapsstijl in het 

algemeen. Dat in het ontwerp van Beeckestijn ook een triomfboog aan het einde van de centrale as 

voorkomt is wel een opvallende overeenkomst. Dit bewijst echter niet dat Boreel of Michael de 

Corinthian Arch van Stowe met eigen ogen heeft gezien. Het idee zou ook van horen zeggen of uit de 

tuinliteratuur kunnen komen. Het ontwerp van de triomfboog van Stowe verschilt teveel in 

verschijningsvorm van de colonnade van Beeckestijn om een kopie te kunnen zijn (afb. 5). De 

Corinthian Arch van Stowe heeft, zoals de naam zegt, Korinthische zuilen. De colonnade van 

Beeckestijn heeft Dorische zuilen. De triomfboog van Stowe heeft een vaasvormige baluster en 

decoraties met festoenen. Het ontwerp van Beeckestijn heeft in plaats daarvan een viertal siervazen 

als bekroning. Tenslotte wordt de boog van Beeckestijn, in tegenstelling tot die van Stowe, benadrukt 

door middel van trigliefen in de kroonlijst en een segmentvormig fronton met decoratief 

bladermotief in het timpaan.   

 

 

 
 

 

Afbeelding 5: De Corinthian Arch van Stowe (links) en de Colonnade van Beeckestijn (rechts) 

 

 

In tegenstelling tot Oldenburger-Ebbers, die Stowe als het voorbeeld voor Beeckestijn beschouwt, 

ziet Albers verschillende elementen uit verschillende tuinen als een mogelijke inspiratiebron voor het 

ontwerp van de tuinen van Beeckestijn. Naar haar mening is de neogotische vormgeving van de deur 
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en de vensters van de kapel geïnspireerd door Strawberry Hill.
54

 Zij acht het zelfs mogelijk dat de 

kapel van Beeckestijn ontworpen is door de Zwitserse architect J.H. Müntz, die als adviseur op 

Strawberry Hill werkzaam was.
 55

 Het is een verregaande conclusie, gebaseerd op slechts enkele 

stijlovereenkomsten en de aanname dat Müntz wellicht enige tijd in Nederland verkeerde en daarbij 

mogelijk Beeckestijn zou hebben kunnen aangedaan. Enig bewijs voor deze aanname is er echter 

niet. Mogelijke andere voorbeelden voor de tuinen van Beeckestijn zouden volgens Albers gevonden 

kunnen worden in de Kew Gardens, Chiswick Gardens, Rousham en Studley Royal.
56

 De Kew Gardens 

worden door Albers als  voorbeeld genoemd, omdat deze volgens haar in de Engels-Chinese stijl zijn 

aangelegd, die zij in de tuinen van Beeckestijn herkent in de menagerie, het noordelijke bosquet met 

bloemdragend houtgewas en in het slingerende pad van de zuidelijke bosquetten (afb. 1, N en R).
57

 

Of deze elementen in het ontwerp van Michael benoemd zouden moeten worden als aangelegd in de 

Chinese stijl valt te bezien. De termen 'Engels' en 'Chinees' werden, evenals termen als 'Duits' of 

'Zwitsers', in de achttiende eeuw vaak naast elkaar gebruikt voor de aanduiding van het nieuwe 

fenomeen 'natuurlandschap'.
58

 Wat daaronder precies moet worden verstaan is niet altijd duidelijk. 

Enkele buitenplaatsen in de directe omgeving van Beeckestijn stonden bekend om de toepassing van 

Chinoiserieën, zoals pagodes en Chinese bruggen, maar iets dergelijks komt in het ontwerp van 

Beeckestijn niet voor. Het lijkt daarom niet erg zinvol om de stijlnaam Chinees toe te passen op het 

ontwerp van Beeckestijn en daarin overeenkomsten te zoeken met andere tuinontwerpen.     

        

Het lijkt typerend voor het einde van de twintigste eeuw dat auteurs graag een verband willen zien 

tussen het ontwerp van Beeckestijn en beroemde tuinen in de Engelse landschapsstijl. Het gaat 

echter te ver om Beeckestijn te zien als een Stowe of Rousham op Nederlandse bodem. Het zoeken 

naar exacte overeenkomsten met Engelse tuinen schiet zijn doel voorbij. Waarschijnlijker is dat 

Boreel geïnspireerd was door de voorbeelden die hij in Engeland zag, dat hij wellicht uit verschillende 

voorbeelden heeft geput en daar zijn eigen interpretatie aan heeft gegeven. Hoe Engels is het 

ontwerp van Beeckestijn nog te noemen? De voornaamste overeenkomsten tussen de Engelse 

tuinen en Beeckestijn zijn te vinden in de toepassing van afwisselende scènes, slingerende paden en 

waterpartijen. Daarin komen alle genoemde tuinen met elkaar overeen. In een belangrijk opzicht 

verschilt het ontwerp van Beeckestijn echter met bovengenoemde Engelse voorbeelden. In de 

Engelse tuinen wordt vrijwel volledig gebruik gemaakt van vloeiende lijnen en grillige vormen zodat 

de illusie van een natuurlijk landschap wordt gewekt. In de tuinen van Beeckestijn is de 

onderliggende geometrische structuur niet losgelaten en zelfs in de slingerende paden is nog een 

zekere symmetrie te herkennen.  

 

 

Een betekenisvolle wandeling? 

 

Auteurs vanaf de jaren negentig zien een diepere betekenis in het tuinontwerp van Michael en gaan 

ervan uit dat dit ontwerp zeer weloverwogen en volgens een bepaalde levensbeschouwelijke 

overtuiging is gemaakt. Dit vraagt om een nadere beschouwing. Een van de argumenten is dat er aan 

het totale ontwerp van de tuin van Beeckestijn een klassiek wiskundig principe ten grondslag ligt. Alle 
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tuinonderdelen en gebouwen hebben hun plaats gekregen volgens vaste onderlinge verhoudingen 

en maatvoeringen, zodat een harmonieus geheel is ontstaan. De toepassing van deze 

maatverhoudingen en het gebruik van vierkanten, driehoeken en cirkels wordt door Joke van der Aar 

en Carla Oldenburger-Ebbers toegeschreven aan Michael.
 59

 Echter, het is nog maar de vraag of 

Michael volledig voor deze structuur verantwoordelijk kan worden gehouden. Zoals eerder 

aangetoond had de familie Trip de basis gelegd voor de geometrisch geordende tuin. Een 

plattegrond, getekend door Jan Spruytenburgh in 1742, toont aan dat de hoofdstructuur van 

klassieke verhoudingen al in de tuin aanwezig was lang voordat Michael op Beeckestijn arriveerde en 

Boreel zijn nieuwe tuinaanleg had gepland (afb. 12). Er zijn verregaande interpretaties gegeven aan 

de vormen van cirkels, vierkanten en driehoeken en in het voorkomen van getallen als drie, vier en 

zeven. Zo wordt de cirkel gezien als symbool van het vrouwelijke, het hemelse of de harmonie. De 

cirkel en het vierkant die samen in het bloemperk te zien zijn zouden kunnen duiden op hemel en 

aarde. De driehoek zou symbool staan voor de drie-eenheid van lichaam, geest en ziel of de 

christelijke drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.
60

 Er zijn allerlei uiteenlopende 

interpretaties te bedenken bij de vormgeving van de tuinen van Beeckestijn. Mogelijk werden er in 

de achttiende eeuw een of meerdere van deze betekenissen aan het tuinontwerp gehecht, maar er 

zijn geen bronnen bekend die verhelderen hoe het ontwerp van de tuinen van Beeckestijn moet 

worden geïnterpreteerd. Het is niet uit te sluiten dat sommige vormen en aantallen moeten worden 

toegeschreven aan het toeval of aan de esthetiek.     

Naast afzonderlijke vormen wordt er betekenis gehecht aan de wandeling door de tuin, die langs 

een aantal verschillende betekenisvolle elementen zou lopen. Het hele complex van hoofdgebouw en 

tuin is georiënteerd op een centrale as, die vanaf de voorpoort, door de woning, naar de achterkant 

van de tuinen loopt. Aan het einde van die as bevond zich in het ontwerp van Michael een 

bouwwerk, de colonnade genoemd, dat de vorm had van een klassieke triomfboog. De colonnade 

bood een uitzicht op het achterliggende duinlandschap en is door Van der Aar geïnterpreteerd als 

een omlijsting van het door God geschapen landschap, als tegenhanger van het door de mens 

geschapen landschap van de tuin.
 61

 In deze betekenis zouden het door God geschapen landschap en 

het door de mens geschapen landschap wellicht niet louter als tegenhanger moeten worden 

beschouwd. De colonnade brengt namelijk ook een relatie tussen beiden tot stand, wat zou passen in 

de idee van de mens die de Schepping vervolmaakt en perfectioneert, een gedachte die onder 

invloed van het christendom wijd verbreid was.
62

  Een wandelroute vanaf de herenwoning tot de 

colonnade zou volgens Van der Aar symbool kunnen staan voor de zoektocht door het leven, op weg 

naar het hemelse paradijs. Deze wandelroute zou lopen langs de menagerie en het bloemperk 

(symbolen voor aardse schoonheid), langs het doolhof en de slingerbossen (symbolen voor aardse 

gevaren) en de boomgaarden, moestuinen en korenvelden (symbolen voor aardse vruchten). De 

wandeling vervolgt via de kapel (symbool voor geloof), de kluizenaarshut (symbool voor bezinning) 

en de eikencirkel (symbool voor ongeloof) en eindigt bij de colonnade als poort naar het 

achterliggende paradijs.
63

 Een rondwandeling door de tuinen van Beeckestijn eindigt echter niet bij 

de colonnade, maar loopt erlangs. Het is daarom de vraag of de verschillende elementen in 

bovengenoemde samenhang met elkaar moeten worden begrepen, of dat ze eerder als 

opzichzelfstaande elementen moeten worden beschouwd. Tuinen konden in de achttiende eeuw 
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zeker een functie hebben als theaterdecor en zowel in letterlijke als symbolische zin wisselende 

tonelen bieden.
64

 Over een mogelijke betekenis van de tuinen van Beeckestijn in deze zin kan echter 

alleen worden gespeculeerd. Van de verschillende tuinelementen kan niet worden gezegd of ze 

waren bedoeld als symbool en hoe ze zouden moeten worden geïnterpreteerd. Of de verschillende 

tuinelementen moeten worden gelezen als een opeenvolgend verhaal van symbolische betekenis kan 

worden betwijfeld. Er zijn hierover in ieder geval geen uitspraken van Boreel of Michael bekend. 

 Wat opvalt is dat er geen consensus bestaat over de betekenis van het tuinontwerp van 

Beeckestijn. Auteurs halen allerlei mogelijkheden aan. Naast bovengenoemde voorbeelden worden 

de elementen aarde, vuur, water en lucht herkend in de menagerie, het bloemperk, de vijver en de 

colonnade. De menagerie is ook wel gezien als symbool van de maan en de sterren, die zijn 

tegenhanger heeft in het bloemperk, die symbool zou staan voor de zon.
65

 Het toont aan dat geen 

van de genoemde aannames overtuigend is aangetoond. De wens om het ontwerp van Michael als 

symbooldrager te verklaren is onder auteurs aan het einde van de twintigste eeuw erg sterk. Er is 

zelfs gesuggereerd dat er een mogelijk verband bestaat tussen de symbolen in de tuinen van 

Beeckestijn en symbolen die door de vrijmetselarij werden gebruikt. Van zowel Boreel als Michael is 

echter bekend dat zij geen lid waren van een vrijmetselaarsloge.
66

 Wellicht willen auteurs het 

ontwerp van de tuinen van Beeckestijn zo graag verklaren dat zij geneigd zijn er teveel in te zien. 

 

De aanname dat Beeckestijn aan het begin van de landschapsstijl in Nederland staat lijkt niet 

houdbaar. De introductie van de landschapsstijl in Nederland behoeft meer onderzoek, maar het lijkt 

erop dat experimenten met een nieuwe, meer natuurlijke tuinaanleg niet beperkt waren tot één 

plaats. Wat de zoektocht naar Engelse voorbeelden betreft kan worden gesteld dat er enkele 

algemene overeenkomsten in vormgeving zijn tussen verschillende Engelse tuinen en Beeckestijn. De 

geometrische structuur die ten grondslag ligt aan het ontwerp van Beeckestijn vormt echter een 

belangrijk verschil met de Engelse landschapsstijl. Van geen enkele Engelse tuin is overtuigend aan te 

tonen dat het een specifieke inspiratiebron heeft gevormd voor het ontwerp van Beeckestijn. Dit 

geldt ook voor de speculatie dat het ontwerp van de tuinen van Beeckestijn een verborgen symboliek 

in zich draagt. Er zijn veel mogelijke verklaringen te bedenken, maar geen enkele kan worden 

bewezen. Zolang er geen bronnen bekend zijn waarin Boreel zijn keuzes toelicht of Michael licht doet 

schijnen op het ontwerp bestaan er meer vragen dan antwoorden.   
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2. Verval en herstel 
 

 Ingrepen in de tuinen van Beeckestijn na 1778 

 

    

In de geschiedschrijving van Beeckestijn wordt het hoogtepunt in de ontwikkeling van de tuinen in de 

achttiende eeuw geplaatst. Vrijwel alle auteurs zien de tuinaanleg van circa 1760-1770, uitgevoerd 

door architect J.G. Michael in opdracht van Jacob Boreel Jansz., als de belangrijkste fase in de 

geschiedenis van het landgoed en beschouwen de vormgeving ervan als een representatief 

voorbeeld van de achttiende-eeuwse tuingeschiedenis. De ontwikkeling van de tuinaanleg van 

Beeckestijn na de achttiende eeuw wordt enerzijds gekenmerkt door verval en anderzijds door 

herstel van de vergane glorie. Voor dat herstel is tot tweemaal toe teruggegrepen op het achttiende-

eeuwse ontwerp van Michael, eerst in de jaren zestig en opnieuw vanaf de jaren negentig.  

 Een aantal auteurs, die veelvuldig en uitvoerig over Beeckestijn hebben gepubliceerd, is 

nauw betrokken geweest bij het pleidooi voor behoud van het landgoed en bij de vormgeving en 

uitvoering van de restauratiefasen. In de jaren zestig waren dit met name R. van Luttervelt 

(kunsthistoricus en conservator van de afdeling ‘Vaderlandse geschiedenis’ van het Rijksmuseum 

Amsterdam) en C.F. Janssen (kunsthistoricus en administrateur van de Bond Heemschut). Hun reeds 

genoemde tekst, Beschouwingen van de historische en culturele betekenis van Beeckestijn, was van 

groot belang voor het besluit tot restauratie van de tuinen naar het ontwerp van Michael.  

 In de jaren negentig waren Joke van der Aar (directeur van het Museum Beeckestijn), Siebe 

Rolle (lid van de Stichting Vrienden van Beeckestijn en oud-directeur van Museum Beeckestijn), en 

Lucia Albers (Bureau Albers Adviezen) nauw betrokken bij de restauratie. Albers schreef in 1994 in 

opdracht van de gemeente Velsen een Beheersplan voor Schoonenberg, Hoogergeest en Beeckestijn, 

dat als leidraad heeft gediend voor de uitvoering van de restauratie. In opdracht van de Dienst 

Landelijk Gebied schreef zij in juli 2009 een rapport met een actualisatie van het beheersplan. In dit 

rapport, met de titel Landgoed Beeckestijn, openluchtmuseum van de achttiende-eeuwse tuin, wordt 

uitgewerkt hoe er vorm moet worden gegeven aan het landgoed Beeckestijn als openluchtmuseum 

van de achttiende eeuw.  

 In de omgang met de tuinen van Beeckestijn zijn kennis van het ontwerp en keuzes met 

betrekking tot het herstel van de tuinen nauw met elkaar verweven. Om beter zicht te krijgen op de 

keuzes die er in dit proces zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft gehad voor de wijze waarop 

Beeckestijn als historisch erfgoed is gepresenteerd is het goed om te bekijken welke veranderingen 

Beeckestijn sinds de tuinaanleg door Michael heeft doorgemaakt. 

 

 

De negentiende eeuw: de tuin als landbouwgrond 

 

Na het overlijden van Boreel in 1778 werd Beeckestijn met bijbehorende percelen onverdeeld 

nagelaten aan diens zoon Willem Boreel.
67

 Aan het einde van de achttiende eeuw voltrok zich een 

grote staatkundige omwenteling. Met de Patriottenbeweging en de oprichting van de Bataafse 

Republiek in 1795 verloor het oude regentenpatriciaat een groot aantal van haar voorrechten en een 

deel van haar kapitaal. Voor veel eigenaars was het onderhoud van buitenplaatsen onbetaalbaar 
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geworden en vele ervan werden dan ook gesloopt.
 68

 Deze omstandigheden verklaren een aantal 

veranderingen in de tuinen van Beeckestijn. Het element van vermaak raakte op de achtergrond en 

de tuinen kregen meer en meer een agrarische functie. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe 

landbouwmethoden en gewassen, zoals de aardappelteelt.
69

 Inkomsten die hiermee werden 

gegeneerd waren waarschijnlijk noodzakelijk voor het behoud van de buitenplaats. De vraag is in 

hoeverre deze ontwikkeling ten koste is gegaan van de verschillende tuinonderdelen van Beeckestijn. 

 In het landschappelijke tuingedeelte werd het achterste deel van de centrale as verwijderd 

en de daaraan gelegen colonnade gesloopt.
70

 Dit zou een gevolg kunnen zijn van de veranderende 

tijd. De monumentale triomfboog herinnerde wellicht teveel aan de macht van de elite en paste niet 

langer in een burgermaatschappij. De menagerie werd vervangen door een oranjerie. Dit zou 

gebeurd kunnen zijn in opdracht van Willem Boreel, blijkens een verponding-register van 1784 

waarin een 'nieuw getimmerte' wordt genoemd. Het is echter ook mogelijk dat de oranjerie later is 

gebouwd door zijn zoon Willem François Boreel in het begin van de negentiende eeuw. Voor de 

oranjerie werd een ronde vijver aangelegd. Het voorplein onderging een gedaanteverandering: de 

muur en de speelhuizen langs de weg werden gesloopt, er kwam een op- en afrit en de bomen 

werden vervangen door enkele solitaire exemplaren en struiken.
71

 

 Een tekening van Jan Morren, naar het kadastrale minuutplan van Beeckestijn en omgeving 

uit 1832, toont hoe de detaillering van de verschillende compartimenten plaatsmaakte voor een 

agrarische invulling (afb. 6). De noordelijke moestuin behield zijn oorspronkelijke functie (perceel 

397). De zuidelijke moestuin behield deels zijn functie en werd deels aangeplant als boomgaard en 

bos (percelen 403 en 404). Een groot deel van de noordelijke compartimenten werd ingericht als 

bouwland en houtkwekerij (percelen 395, 396, 410, 411 en 412). Daarbij werden het bloemperk en 

de naastgelegen kersenboomgaard opgeofferd. De menagerie was, zoals eerder gezegd, vervangen 

door een oranjerie (perceel 408). Daarnaast lagen een waterkom en een weiland voor vermaak 

(perceel 407) en een stuk bouwland (perceel 406). Het eikenbos staat omschreven als bos (perceel 

414). Wellicht was de oorspronkelijke aanplant hier behouden. Het is echter de vraag of de 

detaillering van de slingerende paden en de bomencirkel werd onderhouden. Het behoud van de 

sierelementen van de tuinen lijkt in deze periode geen prioriteit te zijn geweest. Het einde van de 

centrale as in het oude tuingedeelte staat omschreven als opgaande bomenplaats en plezierbos 

(perceel 409). Het is mogelijk dat de bosquetten met bloemdragend houtgewas hierin zijn 

opgenomen en verwilderd zijn geraakt. De zuidelijke bosquetten met slingerpaden en bloemdragend 

houtgewas zijn veranderd in weiland (perceel 416). Daarnaast werd een deel met hakhout ingericht 

(perceel 420). In het nieuwe tuingedeelte, dat door Michael werd ontworpen, werden de 

oorspronkelijke korenvelden gebruikt als bouwland (percelen 421, 422 en 426). De bomen in het 

nieuwe tuingedeelte, rondom de eikencirkel, werden ook gebruikt als hakhout (perceel 426a).      

 

Al vrij snel na het overlijden van Jacob Boreel Jansz. in 1778 zijn de tuinen van Beeckestijn dus aan 

verandering onderhevig geweest. De situatie naar het ontwerp van Michael, zoals weergegeven in de 

gravure van 1772, is vermoedelijk niet langer dan twintig tot dertig jaar behouden gebleven. De 

voornaamste verandering lijkt te zijn dat de functie van verschillende tuinonderdelen veranderde en 

een steeds groter agrarisch en economisch karakter kreeg. Dit zal een grote invloed hebben gehad op 
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de indeling en invulling van het oorspronkelijke ontwerp. Enkele opvallende elementen in het 

ontwerp van de tuinen, zoals het bloemperk, de menagerie en de verschillende vruchtboomgaarden, 

waren in ieder geval verdwenen. Van andere elementen, zoals het eikenbos en de bosquetten, is het 

de vraag of de eigenaars de fijne detaillering ervan de moeite van het onderhouden waard vonden.  

 

 

 
 

Afbeelding 6: Kadastrale plan van Beeckestijn, 1832 

 

 

De twintigste eeuw: Beeckestijn in verval 

 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw raakte Beeckestijn in verval. De familie Boreel, die 

ook de naburige buitenplaatsen Waterland en Meervliet in bezit had, verkoos de woning  van 

Waterland boven die van Beeckestijn.
72

 Uit een aantal archiefstukken blijkt dat tussen 1855 en 1866 

een groot aantal percelen met hooi-, riet-, wei- en teelland behorende tot Beeckestijn werd 

verkocht.
73

 Het gaat om percelen rondom de begrenzing van de tuinaanleg door Michael; de tuinen 

zelf werden behouden. Dit gegeven is mogelijk een teken dat het onderhoud van de buitenplaats 

voor de erfgenamen van Boreel onbetaalbaar was geworden. Het hoofdgebouw van Beeckestijn 

werd verhuurd. De huurders werden geacht  het huis en de bijgebouwen te onderhouden en de 
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familie Boreel zou de zorg voor de tuinen op zich nemen. Het onderhoud van de tuin was echter 

minimaal. Alleen de laanbeplanting werd zorgvuldig in stand gehouden en zo nodig hersteld. Volgens 

Van der Aar kreeg de natuur voor het grootste deel de overhand en zorgde overwoekering ervoor dat 

de detaillering van de tuinaanleg door Michael meer en meer verdween.
74

 De vraag is wat er in die 

tijd nog van deze detaillering over was. Veel zal al zijn verdwenen op het moment dat de tuinen een 

agrarische invulling kregen. Volgens Oldenburger-Ebbers zijn in de negentiende en twintigste eeuw 

rijen linden en iepen vervangen door eiken, waardoor er in het bomenskelet een ander beeld is 

ontstaan.
75

 De locatie van de linden kan worden afgelezen van de gravure van 1772 (afb. 1, T). In de 

opmeting van Michael staan echter geen iepen aangegeven. Hieruit leidt de vraag of er al eerder 

bomenlanen waren vervangen door andere soorten. In ieder geval is de variatie van lanen met 

verschillende typen bomen, kenmerkend voor het achttiende-eeuwse ontwerp, veranderd. Als 

meerdere lanen zijn vervangen door eiken dan zal er een eenzijdiger beeld zijn ontstaan dan de tuin 

oorspronkelijk had.  

 In 1902 werd, ten behoeve van de huurders, het tuingedeelte in de nabijheid van het huis 

wat verfraaid door tuinarchitect Leonard Springer. Achter de woning werden langs de centrale as 

enkele dennensoorten en rododendrongroepen aangeplant.
76

 Deze combinatie van soorten lijkt 

typerend te zijn voor het oeuvre van Springer, wiens werk wordt gekenmerkt door een gestileerde 

vormgeving met bomen en heesters die voor afwisseling in vorm, bloei en kleur zorgden. De keuze 

voor de genoemde soorten is ook typerend voor Springer, die een grote sierwaarde toekende aan 

groenblijvende en bloem- en besdragende heesters in plaats van bloementuinen.
77

 Springers 

ingrepen in de tuin zullen het oorspronkelijke achttiende-eeuwse ontwerp verder hebben veranderd.  

 Na het vertrek van de laatste huurders in 1924 bleef Beeckestijn leegstaan en raakte het nog 

verder in verval.
78

 In 1936 werd Springer opnieuw gevraagd om een ontwerp voor de tuinen te 

maken. In opdracht van de toenmalige eigenaar, J.W.G. Boreel van Hogelanden (1852-1937), 

ontwierp Springer een totaalplan voor Beeckestijn, met als doel een belangrijk deel van de 

detaillering van het ontwerp van Michael te herstellen (afb. 7). Het is de vraag met welk doel Boreel 

deze opdracht gaf. Misschien kwam het verzoek voort uit een persoonlijke interesse van Boreel van 

Hogelanden in het ontwerp van Michael. Boreel van Hogelanden stierf in 1937, een jaar na het 

vervaardigen van het ontwerp. Zijn erven zijn nooit tot uitvoering van het plan overgegaan.
79

  

 De kaart van Springer toont een opname van Beeckestijn in 1936. Een groot deel van de 

detaillering van het achttiende-eeuwse tuinontwerp is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor bos 

en weiland. Van de compartimenten in de oude geometrische tuin zijn alleen de moestuinen nog 

echt herkenbaar. In de voormalige menagerie is de oranjerie ingetekend. Het bloemperk is 

verdwenen. Het slingerende pad van het eikenbos is niet meer te herkennen. Van de centrale as is 

alleen het begin, vlak achter de woning, nog zichtbaar. Het lange serpentinepad naast de beek is 

verdwenen. De bosquetten met bloemdragend houtgewas lijken vrijwel volledig te zijn veranderd in 

weiland. Langs de beek in het voormalige landschappelijk aangelegde tuingedeelte zijn twee 

niervormige vijvers te zien die er in het ontwerp van Michael niet waren. De eikencirkel van het 

nieuwe tuingedeelte is niet ingetekend.      
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Afbeelding 7: Schetskaart tot herstel van de tuinen van Beeckestijn door Leonard Springer, 1936 

 

 

In de oorlogsjaren zijn zowel de gebouwen als de tuinen van Beeckestijn zwaar beschadigd geraakt. 

Tijdens de algemene mobilisatie van 1939 werd Beeckestijn in gebruik genomen door Nederlandse 

militairen, die al snel werden verdrongen door Duitse militairen. Samen met andere resterende 

Velsense buitenplaatsen werd Beeckestijn binnen de Duitse 'Festung IJmuiden' gebracht, die een 

belangrijk onderdeel vormde van de 'Atlantikwall'. Daartoe werd in de voormalige de menagerie een 

hoge uitkijktoren opgericht. Een deel van de tuin werd gebruikt voor de teelt van groenten en tabak. 

Verspreid over het complex kwamen acht grotere en kleinere bunkers, een tankgracht, geschut en 

een mijnenveld te liggen. Eén bunker werd vlak achter het herenhuis geplaatst. Deze werd in 1946-

1947 een aantal meters onder de grond afgezonken. Een aantal bunkers werd gesloopt, maar drie 

grote bunkers zijn op het terrein achtergebleven, weggewerkt onder een aarden laag en omringd 

met begroeiing.
80

 De drie resterende bunkers staan als rode vierkanten aangegeven op een 

situatietekening van Beeckestijn in 2009 (afb. 12).  

 Door zowel Nederlandse als Duitse militairen werden moedwillig vernielingen aangericht, 

waarbij de herenwoning en de bijgebouwen aanzienlijke schade opliepen. Het stucwerk verdween 

onder een laag groene camouflageverf. In hoeverre de tuin werd aangetast is niet door auteurs 
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beschreven, maar het lijkt aannemelijk dat ook de beplanting zwaar geleden moet hebben. 

Waarschijnlijk zijn stukken van de tuin vergraven en een aantal bomen gekapt. Beelden van vlak na 

de oorlogsjaren werpen enig licht op de veranderingen die Beeckestijn in deze periode doormaakte 

(afb. 8). Van de oorspronkelijke tuinaanleg is weinig te herkennen; de tuin is veranderd in een 

zandvlakte. De gravure van 1772 toont dat er achter de woning een zichtas met bomenlanen, een 

graskom en gedetailleerd ingevulde compartimenten waren aangelegd (afb. 1). Deze elementen zijn 

op de foto vlak na de oorlogsjaren echter niet meer te zien. Oorlogsschade heeft dus geleid tot 

verdere aantasting van het ontwerp van Michael.  

 

Al met al zijn de tuinen van Beeckestijn vanaf het einde van de achttiende eeuw in zeer sterke mate 

aan verandering onderhevig geweest. Bewijsmateriaal voor de aanleg die door Michael was 

gerealiseerd moet halverwege de twintigste eeuw grotendeels verdwenen zijn geweest. De 

restauratie van de tuinen in de twintigste eeuw, naar de gravure van 1772, is daarom problematisch.       

     

 

 
 

Afbeelding 8: Zicht op de tuin achter de herenwoning, 1946-1947 

 

 

Eerste restauratieperiode: 1959-1969 

 

Kort na de oorlog kwam Beeckestijn in bezit van jonkvrouw Agnes Cremers-Boreel.
81

 Omdat zij niet 

de financiële middelen had om Beeckestijn te restaureren werd in 1952 een sloopvergunning 

aangevraagd en verkregen. Voordat het tot een afbraak kwam kocht de gemeente in 1953 het oudste 

deel van Beeckestijn, bestaande uit het hoofdgebouw met de formele tuinen, de bijgebouwen en de 

oranjerie. Het nieuwe tuingedeelte bleef eigendom van de familie Boreel, omdat een groot gedeelte 

daarvan was verpacht aan een hoveniersbedrijf. Pas in 1963 zou de gemeente ook dit deel van het 

complex aankopen.
82

 Beeckestijn verkeerde bij de aankoop in 1953 in een vervallen staat. Door 

inbraken en vandalisme liep het landgoed steeds meer schade op. In eerste instantie onderzocht de 

gemeente de optie om van het complex een villapark, een ziekenhuis of  een conferentieoord te 

maken (afb. 9).  
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Afbeelding 9: Gemeentelijk plan voor villapark Beeckestijn, 1953 

 

 

Omdat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Beeckestijn niet waardevol genoeg 

achtte voor rijkssubsidie, de buitenplaats al van de monumentenlijst was afgevoerd en er aan de 

vorige eigenaar al een vergunning tot afbraak was afgegeven, dreigde Beeckestijn gesloopt te 

worden.
83

 Dit leidde echter tot een stroom aan kritiek vanuit de bewoners van Velsen en 

kunsthistorici. Vooral vanuit de Bond Heemschut werd een sterk pleidooi voor behoud van 

Beeckestijn als historisch erfgoed gevoerd. De gemeente reageerde op de roep om behoud met het 

instellen van een commissie, die moest bepalen of Beeckestijn een restauratie waard was en op 

welke wijze het complex in dat geval zou kunnen worden herbestemd. De commissie, die werd 

ingesteld op 6 oktober 1953, bestond uit de volgende leden: ir. E.A. Canneman namens de Rijksdienst 

voor de Monumentenzorg, ir. W.Ph. van Harreveld namens de Bond van Nederlandse Architecten, 

architect C.W. Royaards namens de Bond Heemschut, mr. L. Vorstman namens de plaatselijke 

vereniging Santpoorts Bloei en ir. D.N. Dammers, de directeur van Openbare Werken.
84

 De conclusie 

van de commissie, verschenen in een rapport in 1954, luidde dat Beeckestijn zeker een restauratie 

waard was. De argumenten hiervoor waren vrijwel letterlijk afgeleid uit de in hoofdstuk 1 genoemde 

Beschouwing van de historische en culturele betekenis van Beeckestijn van Luttervelt en Janssen van 

1953. Ten eerste werd de architectonische vormgeving van de woning en de bijgebouwen als een 

belangrijk, waardevol en representatief voorbeeld van de achttiende-eeuwse bouwkunst beschouwd. 

Daarnaast zou Beeckestijn een van de weinige buitenplaatsen zijn waar de twee-eenheid van huis en 

tuin bewaard was gebleven. Het was daarom een uniek complex, dat aan de culturele en historische 

glorietijd van het land herinnerde. Een ander argument stelde dat van de nog overgebleven 

buitenplaatsen vele hun oorspronkelijke karakter hadden verloren door uitwendige verbouwingen en 

dat op enkele onbetekenende fragmenten na alle oude tuinen waren verdwenen en vervangen door 

een nieuwe aanleg in landschappelijke stijl. De tuinen van Beeckestijn zouden hierop een 

uitzondering vormen; zowel details als grote elementen zouden hier ongeschonden bewaard zijn 
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gebleven. Om deze reden zou het van groot belang zijn Beeckestijn te herstellen. Tenslotte werd 

gesteld dat de overgeleverde gravure met het ontwerp van Michael uit 1772 een restauratie zou 

vergemakkelijken. De commissie stond daarom herstel van de achttiende-eeuwse staat voor. Een 

teruggreep op de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse opzet werd afgeraden, omdat de achttiende-

eeuwse uitbreidingen van groot belang werden geacht. De commissie wilde Beeckestijn bij voorkeur 

herbestemmen tot conferentieoord of museum. De bouw van een ziekenhuis werd mogelijk geacht, 

mits de woning en het park ongeschonden werden behouden. Deze optie werd echter als minder 

aantrekkelijk beschouwd. De restauratiekosten werden beraamd op 675.000 gulden.
85

 De commissie 

lijkt een optimistischer beeld te schetsen van de staat van Beeckestijn dan werkelijk het geval zal zijn 

geweest. Zo wordt gesteld dat de tuinen van Beeckestijn grotendeels ongeschonden bewaard waren 

gebleven. De door de commissie genoemde overgeleverde details en grote elementen worden 

echter niet specifiek benoemd. En zoals in voorgaande paragrafen is gebleken was de buitenplaats al 

sinds het einde van de achttiende eeuw aan verandering en verval onderhevig geweest. Hoewel de 

commissie zich kritisch uitlaat over uitbreidingen die het oorspronkelijke karakter van een 

buitenplaats hebben aangetast, heeft zij toch de keuze gemaakt om specifiek de achttiende-eeuwse 

uitbreidingen te willen herstellen. Waarom deze periode belangrijker werd geacht dan de 

zeventiende eeuw wordt in het rapport niet beargumenteerd. Wellicht heeft deze keuze te maken 

met het feit dat er slechts één duidelijk ontwerp voorhanden was, namelijk de gravure van 1772. De 

gemeenteraad vond dat de mogelijkheid van een aantrekkelijke, financieel verantwoorde wijze van 

bestemming door de commissie niet uitputtend was onderzocht. Daarom werd een tweede 

commissie ingesteld, die een uitvoeriger advies moest uitbrengen.
86

  

 In de tweede commissie namen de volgende leden plaats: R. Verbeek, wethouder van 

Openbare Werken, architect D.J. van Iperen namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, ir. W. 

Ph. van Harreveld namens de Bond van Nederlandse Architecten, architect C.W. Royaards namens de 

Bond Heemschut, ir. F. Ottevangers, hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting en 

Bouwnijverheid in Noord-Holland en ir. D.N. Dammers, de directeur van Openbare Werken. In 

december 1957 brachten zij rapport uit.
87

 De conclusie van het rapport was deze keer niet 

eensluidend en draaide vooral om de vraag in hoeverre het authentieke Beeckestijn nog bestond en 

of een restauratie al dan niet was gerechtvaardigd. Een van de conclusies was dat Beeckestijn sinds 

1953 een ernstige teruggang had gekend. Enkele leden stelden dat de gebouwen dermate waren 

vervallen dat restauratie neer zou komen op volledige vernieuwing. Harreveld, Ottevangers en 

Dammers pleitten daarom voor afbraak. Het bouwen van een gebouw in de oude stijl werd door hen 

onverantwoord gevonden. Royaards en Van Iperen benadrukten de culturele waarde van de 

buitenplaats en de allure van de woning met de tuinen. Naar hun mening zou er alles aan gedaan 

moeten worden om Beeckestijn in de oude stijl te doen herleven. Zowel de gebouwen als de tuinen 

zouden gerestaureerd moeten worden om de samenhang te behouden.  

 Ondanks het gebrek aan een eensluidend advies werd in 1959 toch met een 

restauratieprocedure van start gegaan. Hiervoor werd de kaart van Michael als uitgangspunt 

genomen. De kosten voor de restauratie werden begroot op 675.000 gulden. Het staalbedrijf 

Hoogovens te Velsen deed een toezegging van 100.000 gulden. Daarnaast leverde de gemeente 

Velsen een bijdrage en ook het Rijk kende uiteindelijk een bijdrage in de restauratiekosten toe.
88
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Voor een volledige restauratie van de tuinen was geen budget beschikbaar. De restauratie beperkte 

zich daarom tot het herstel dan wel de reconstructie van de structuur van de oude formele tuinen, 

de beide zijtuinen aan weerszijden van de gebouwen en het voorplein.
89

  

 Hoewel de gravure van 1772 als leidraad diende voor de restauratie, werden niet alle 

elementen in de tuinen opnieuw aangelegd naar het daarop afgebeelde ontwerp. Voor de invulling 

van de zijtuinen werd niet teruggegrepen op het ontwerp van Michael, maar werd een eigentijds 

ontwerp gemaakt door de gemeentelijke landschapsarchitect G. Jol. De moestuin achter de 

voormalige stalling kreeg een invulling als siertuin met achttiende-eeuwse stijlelementen. De 

invulling ervan bestond uit rozen en andere bloemen.
90

 Achter het voormalige koetshuis  bevonden 

zich oorspronkelijk een boomgaard, een moestuin en broeikassen. Dit compartiment kreeg tijdens de 

restauratie een invulling als kruidentuin. De centrale as werd wel hersteld naar het achttiende-

eeuwse ontwerp en de schulpvijver werd opnieuw uitgegraven.
91

 Langs de centrale as werden in 

fasen nieuwe rijen bomen aangeplant (afb. 10). Het grootste deel van de oude beplanting werd door 

jonge aanplant vervangen.
92

 

 

 

 
 

Afbeelding 10: Beeckestijn, omstreeks 1971. De zijtuinen zijn heraangelegd en de centrale laan is opnieuw aangeplant. 

 

 

Na aankoop van het landschappelijke gedeelte van de tuinen door de gemeente in 1963 kreeg 

Beeckestijn haar omvang uit de periode Boreel terug.
93

 Dit tuingedeelte werd bestemd tot park en de 

vormen van de korenvelden uit de aanleg van Michael werden hersteld als grasland. In het 

landschappelijke tuingedeelte werd ook de eikencirkel, het cirkelvormige pad in het voormalige 

hakhoutbos, opnieuw aangelegd.
 94

  

 De restauratie was gereed in 1969 en in dat jaar werd Beeckestijn geopend als museum. Op 

de begane grond van het hoofdgebouw werden stijlkamers ingericht met bruiklenen van onder meer 

het Rijksmuseum Amsterdam. Op de bovenverdieping werd de Culturele Raad van Noord-Holland 

gehuisvest. Welke functie het park en de bossen zouden krijgen moest op dat moment nog nader 
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worden onderzocht.
95

 De bijgebouwen, het voormalige stalgebouw en koetshuis, werden 

respectievelijk ingericht als restaurant en ontvangstruimte. De tuinen werden gerestaureerd en 

kregen een nieuwe functie als decor voor exposities van contemporaine kunst, als wandelgebied en 

als locatie voor evenementen zoals de Home and Garden Fair.
96

  

 

 

Tweede restauratieperiode: 1996 - nu 

 

Vanaf 1996 werd de restauratie van de tuinen, met het doel het achttiende-eeuwse ontwerp van 

Michael te herstellen, hervat. De restauratie, bestaande uit een aantal projecten, werd uitgevoerd 

door Arcadis, onder leiding van Joke van der Aar en Lucia Albers.
97

 De gravure van 1772 vormde ook 

bij deze restauratiefasen het uitgangspunt.
98

 In een eerste fase werden het waaiervormige 

bloemperk, de kersentuin en een van de diagonale lijnen van het sterrenbos gereconstrueerd. Er 

werd voorrang gegeven aan de reconstructie van tuindelen die in de nabijheid van het herenhuis 

lagen, omdat deze voor het publiek een duidelijke relatie zouden hebben met het museum. Een 

andere belangrijke reden was dat men hiermee een aantrekkelijk visuele toevoeging aan de tuin 

beoogde te creëren.
99

  

 Tijdens de reconstructie werd gewerkt met de oude roedematen van de kaart van Michael in 

plaats van met het huidige metrieke stelsel. Archeologisch onderzoek bevestigde dat er in de 

achttiende eeuw een bloemperk had gelegen op de geplande plaats voor reconstructie. Hieruit werd 

geconcludeerd dat de opmeting van Michael heel exact moet zijn geweest.
100

 Echter, voor zover in de 

literatuur bekend, is het bloemperk het enige element waarvan het bestaan en de locatie 

archeologisch zijn aangetoond. Op basis van slechts deze ene aanwijzing is geconcludeerd dat de 

gravure van 1772 precies toont waar alle elementen zich hebben bevonden. Het is echter de vraag of 

dit zomaar kan worden aangenomen. Als de gravure niet exact weergeeft hoe het ontwerp was 

uitgevoerd, zou dat kunnen betekenen dat de restauratie niet het juiste beeld geeft van het 

achttiende-eeuwse ontwerp.  

 Het gereconstrueerde bloemperk heeft de vorm van een cirkel met negentien uitwaaierende 

plantvakken, die een bloemmotief binnen een vierkant vormen, en is in vorm een exacte 

reconstructie naar het ontwerp van Michael. Het heeft zijn pendant in de menagerie aan de 

zuidelijke kant van de centrale as. Hoewel archeologisch onderzoek uitwees dat er in de achttiende 

eeuw inderdaad op de plek zoals aangegeven door Michael een bloemperk was aangelegd, kon de 

beplanting die in de achttiende eeuw was gebruikt niet worden achterhaald. De gravure van 1772 

biedt een goede plattegrond, maar geeft geen informatie over de detaillering en het 

materiaalgebruik. Daarom werd door Copijn Utrecht Tuin- en landschapsarchitekten een eigentijds 

ontwerp gemaakt. Voor een mogelijke invulling werd gezocht naar andere, Nederlandse en 

buitenlandse, achttiende-eeuwse voorbeelden, die enige gelijkenissen tonen met het bloemperk van 

Beeckestijn. Een van de gevonden voorbeelden was een ontwerp voor het park van Nostell Priory uit 

de periode 1730-1740, van de hand van Stephen Switzer. Het ontwerp betrof geen bloementuin, 

maar had wel vier ongelijke zitjes als uitstulpingen van een cirkelvormig pad. Een ander voorbeeld 
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was een cirkelvormige bloementuin bij Grove House in het dal van de Thames, aangelegd door 

Richard Bateman. Daarnaast werd gekeken naar een ontwerp van Thomas Wright van 1750 voor het 

park van Badminton. Ook dit voorbeeld betrof geen bloementuin, maar een ontwerp met 

struikengroepen rondom een open cirkel met onregelmatige uitstulpingen. Een Nederlands 

voorbeeld betrof een tekening van de buitenplaats Poppenroede te Middelburg. Deze tekening toont 

een ontwerp voor een bloementuin als apart onderdeel binnen een door hagen besloten vierkante 

tuin. Ten slotte werd gekeken naar een tweetal tekeningen uit het gravureboek van G. L. le Rouge, 

Recueil des plans et des vues des plus beaus jardins de l'Europe (afb. 11).
101

 De genoemde 

voorbeelden tonen in sommige opzichten overeenkomsten met het bloemperk van Beeckestijn, maar 

tegelijkertijd is er sprake van grote verschillen in vorm en invulling. Tekeningen zoals die van Le 

Rouge geven evenmin als de gravure van 1772 een duidelijk beeld van de invulling van de 

bloemperken. Het is dan ook de vraag in hoeverre uit deze vergelijkingen informatie kan worden 

gehaald met betrekking tot de invulling van het bloemperk van Beeckestijn. Het zoeken naar 

gelijkenissen tussen het ontwerp van het bloemperk van Beeckestijn en andere achttiende-eeuwse 

bloemperken ten behoeve van een praktische ingreep in de tuin toont overeenkomsten met de 

theoretische zoektocht naar Engelse landschapstuinen die mogelijk als inspiratiebron voor het 

ontwerp van Beeckestijn hebben gediend, beschreven in hoofdstuk 1. Het lijkt er op dat er zowel 

onder ontwerpers als onder auteurs een neiging bestaat om invulling te geven aan het ontwerp van 

de tuinen van Beeckestijn, gebaseerd op uiteenlopende mogelijkheden die niet overtuigend kunnen 

worden bewezen.  

    

 

  
 

Afbeelding 11: Bloementuinen, afgebeeld door G. L. le Rouge, 1774 

 

 

Voor de aanplant van het bloemperk werden plantensoorten gebruikt die in de achttiende eeuw in 

de omgeving van Kennemerland bekend waren. Verdere uitgangspunten waren dat het vierkant en 

de cirkel gelijktijdig ervaren moeten kunnen worden, dat er verscheidenheid ontstaat door de 

verschillende vormen van de vakken en dat er in alle seizoenen iets te beleven valt.
102

 Het ronde pad 

rondom de bloembedden en de paden ertussen zijn aangelegd met schelpen. Oorspronkelijk hebben 

deze er waarschijnlijk niet gelegen. Wel waren er schelpenpaden aangelegd elders in de tuin en om 

praktische redenen is ervoor gekozen deze door te zetten in het bloemperk.
103

 De plantenbedden zijn 
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aangeplant met een verscheidenheid aan vaste planten en bollen die zodanig zijn gegroepeerd dat 

jaarlijks de bloei in het hart van de cirkel begint en naar buiten toe uitwaaiert. De randen van het 

bloemperk zijn aangeplant met rozen en bloeiende heesters. Van binnen naar buiten toe wordt het 

bloemvak omkaderd door hagen, lagere kersen- en pruimenbomen en lindelanen. Van binnenuit 

bezien zijn al deze elementen zichtbaar zodat ze allen een rol spelen in de totale compositie. Van 

buitenaf is het bloemperk, in de woorden van Albers, een tuinkamer die ontdekt moet worden.
104

 De 

vraag is echter of dit ooit zo bedoeld was. Het ontwerp van Michael geeft geen duidelijke informatie 

over de hoogte van struiken en hagen en over de mate van beslotenheid. Er is door de ontwerpers 

een interpretatie gemaakt, maar het zal altijd onzeker blijven of Boreel het bloemperk had bedoeld 

als een geïsoleerde, besloten ruimte binnen het geheel van de tuinen of dat het juist duidelijk in het 

zicht heeft gelegen. Ook over de invulling van de plantenbedden kan alleen worden gespeculeerd.   

 Na de heraanleg van het bloemperk volgde de reconstructie van de driehoekige 

kersenboomgaard. Daarvoor zijn in de achttiende eeuw bekende kersenrassen gebruikt, zoals de 

zogenaamde 'Velserkers'.
105

 Tevens werd een lindelaan ten noorden van de grote waterkom 

gereconstrueerd.   

 

In 1998 werd een begin gemaakt met de restauratie van het landschappelijke gedeelte van de tuinen. 

Het doel van deze tweede fase was de oude en nieuwe tuingedeelten in het ontwerp van Michael 

opnieuw tot een geheel te smeden.
106

 Met het herstel van het achterste tuindeel, de centrale as en 

het centrale plateau moest de samenhang tussen de formele tuinen en het landschappelijke gedeelte 

weer duidelijk zichtbaar worden. Onder de humeuze toplaag en woekerplanten bleek een deel van 

de oorspronkelijke grondvormen nog aanwezig te zijn. De tweede fase in het restauratieproces was 

daarom meer een restauratie dan een reconstructie.
107

 Het kleine korenveld zoals dat is 

weergegeven op de gravure van 1772 werd hersteld en opnieuw gebruikt voor de teelt van 

achttiende-eeuwse tarwe-, rogge-, gerst- en haverrassen.
108

 Er was besloten om aanpassingen die 

gedurende de negentiende en twintigste eeuw in de tuinen waren gedaan op te nemen in de 

heraanleg van het oorspronkelijke ontwerp.
109

 Welke latere aanpassingen hier zijn bedoeld en op 

welke wijze deze in het achttiende-eeuwse ontwerp zouden moeten worden geïntegreerd wordt 

echter niet benoemd. 

 In 2004 was de restauratie nog niet afgerond. Er waren toen nog plannen om de hermitage 

bij het korenveld en de colonnade aan het eind van de centrale zichtas te reconstrueren. Ook werden 

er plannen gemaakt om Beeckestijn een nieuwe bestemming te geven als Nederlands Museum voor 

Tuinen en Parken. Gemeentelijke bezuinigingen stonden deze plannen echter in de weg en maakten 

het voortbestaan van Beeckestijn als museum onzeker.
110

 In 2007 werden de gebouwen van 

Beeckestijn verkocht aan de Vereniging Hendrick de Keyser wegens gemeentelijke bezuinigingen. In 

2009 werden de tuin en omringende weilanden overgedragen aan Natuurmonumenten. De plannen 

die tot stand kwamen in de jaren zestig en specifiekere vorm kregen in de jaren negentig, om 

Beeckestijn in zijn achttiende-eeuwse glorie te herstellen en er een openluchtmuseum van de 

achttiende-eeuwse tuin van te maken, worden heden ten dage zoveel mogelijk voortgezet. Op de 
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begane grond van het hoofdgebouw is de tentoonstellingsfunctie gehandhaafd. De andere etages 

worden gebruikt voor zakelijke bijeenkomsten en verhuurd als kantoorruimte. Op gezamenlijk 

initiatief van Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser en de stichting Vrienden van 

Beeckestijn is het Podium voor Tuin- en Landschapscultuur ingericht, een permanente 

tentoonstelling over de invloed van de mens op zijn omgeving. Daarnaast worden er nog altijd 

wisselexposities en tuinfairs georganiseerd. De tuin is opengesteld voor publiek en maakt onderdeel 

uit van een wandelroute.
111

  

De onafhankelijke stichting Vrienden van Beeckestijn, opgericht in 1991, heeft zich als doel gesteld 

toe te zien op duurzaam behoud en beheer van het landgoed en streeft naar voltooiing van de 

restauratie naar de kaart van Michael.
112

 Een aantal elementen moet nog worden verwezenlijkt. In 

2009 werd door Albers een actualisering van het beheersplan geschreven. Hierbij werd een kaart 

gepubliceerd die de situatie van de tuinen van Beeckestijn in 2009 weergeeft (afb. 12). Op dat 

moment waren de volgende elementen van de tuin gerestaureerd of opnieuw aangelegd: het 

voorplein (1), de graskom achter het huis (5), het bloemperk (8), de kersenboomgaard (11), de 

geschulpte vijverkom (13), het slingerende 'Engelse' pad (15), het repos (18), de ijskelder (19), het 

centraal plateau (20), de wal (21), het slingerpad op de wal (22), de landschappelijke tuin (23,24,26 

t/m 31, 32b), de eikencirkel (34), de beekloop met vijvers (36a, b, d) en het lange serpentinepad (37). 

De siertuin (2) en de kruidentuin (3) waren aangelegd naar een geheel nieuw ontwerp. Delen die op 

dat moment nog op de planning stonden om te worden gerestaureerd waren de menagerie (7), de 

boomgaard (9), het eikenbos (10), de grote moestuin (12), de boomkwekerij (16), het bosquet met 

bloemdragend houtgewas in de noordelijke deeltuin voor de wal (17) en het westelijke deel van het 

Engelse veld (32b).
113

 Daarnaast zouden ook de colonnade aan het eind van de zichtas en de 

hermitage in het korenveld moeten worden herbouwd. 
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Afbeelding 12: Situatie van Beeckestijn in 2009 
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Anno 2014 lijkt er echter vrij weinig van de restauratieplannen terecht te zijn gekomen. Elementen 

die naar de kaart van Michael zijn gereconstrueerd en duidelijk tot hun recht komen zijn het 

voorplein, de graskom achter de herenwoning, de vijverkom in de centrale as, de kersenboomgaard 

en het bloemperk (afb. 13 en 14). De moestuin achter het voormalige koetshuis werd in de jaren 

zeventig en tachtig ingericht naar eigentijds ontwerp (afb. 15).
114

 Een aantal lege vakken en 

woekerend onkruid lijken er echter op te duiden dat de kruidentuin betere tijden heeft gekend. In 

2012 werd hier in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats de 'Border van de toekomst' 

aangelegd, een ontwerp van bloeiende struikjes, kleurrijke planten, eetbare gewassen en geurende 

kruiden (16). De siertuin achter de voormalige stalling, naar eerder genoemd ontwerp van G. Jol uit 

de jaren zestig, is beter onderhouden (afb. 17). De keuze om de zijtuinen met een eigentijds ontwerp 

in te vullen is in tegenstrijd met het oorspronkelijke doel van de restauratie, namelijk het herstel van 

de tuinen van Beeckestijn naar de gravure van 1772. Het idee was dat de tuinen zouden dienen als 

openluchtmuseum van de achttiende eeuw. De oorspronkelijke aanleg van de gravure van 1772 is 

echter niet zichtbaar gemaakt. Vooral het ontwerp van Jol staat ver van het oorspronkelijke ontwerp 

af. Het bestaat uit bloemen in krullende patronen en in vorm gesnoeide boompjes en buxusstruiken. 

Verder zijn een kleine vijver en een berceau aangelegd, elementen die nergens in het ontwerp van 

Michael voorkomen. Het ontwerp van Jol lijkt meer te zeggen over de manier waarop de achttiende-

eeuwse tuinstijl in het algemeen in de jaren zestig werd geïnterpreteerd, dan over de oorspronkelijke 

tuinen van Beeckestijn.  

 Sommige elementen die zijn gereconstrueerd lijken zelfs weer verdwenen te zijn. De 

korenvelden bestaan opnieuw volledig uit grasveld (afb. 18). De eikencirkel in het nieuwe 

tuingedeelte is inderdaad opnieuw aangeplant, maar komt niet tot zijn recht omdat het 

cirkelvormige pad eromheen ontbreekt. Slechts op een paar plekken zijn resten van slingerende 

paden te onderscheiden. De niervormige vijver in het nieuwe tuingedeelte lijkt volledig te zijn 

verdwenen. Het begin van de beekloop is nog herkenbaar, maar staat droog. Het lange 

serpentinepad langs de noordzijde van het oude geometrische tuingedeelte zou hersteld moeten 

zijn, maar hiervan is helemaal niets terug te zien. Ook het zuidelijke bosquet met bloemdragend 

houtgewas zou gerestaureerd moeten zijn. Van slingerende paden en enige detaillering in de 

beplanting is echter geen sprake. Zowel in het nieuwe tuingedeelte als in de geometrische 

compartimenten overheerst een verwilderde aanplant van bomen en struiken (afb. 19). Alleen de 

structuur van lanen en hagen is nog goed herkenbaar. Al met al lijkt de detaillering van het ontwerp 

van Michael, voor zover het is gereconstrueerd, opnieuw te hebben geleden onder woekering en 

gebrek aan onderhoud.   
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Afbeelding 13: Renovatieproject Beeckestijn, 1996-2002 Afbeelding 14: Het bloemperk, 2014 

 

 

 

 
 

 

Afbeelding 15: De kruidentuin, 2014 Afbeelding 16: Border van de toekomst, 2014 

 

 

 
 

 

Afbeelding 17: De siertuin naar ontwerp van G. Jol, 2014 
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Afbeelding 18: De voormalige korenvelden, 2014 Afbeelding 19: Zicht op een van de compartimenten, 2014 
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3. Een nieuwe plattegrond 
 

 Licht op een van de lacunes in de historie van Beeckestijn   

 
 

 

Het onderzoek naar de tuinen van Beeckestijn is voor het grootste deel gebaseerd op interpretaties 

van de gravure met de opmeting door Michael, die de situatie in 1772 weergeeft. Tot nu toe is een 

andere plattegrond, door Jan Spruytenburgh getekend in 1742, onbesproken gebleven (afb. 20). 

Blijkbaar is het bestaan van de kaart van Spruytenburgh lange tijd onbekend geweest. Gaandeweg dit 

onderzoek werd over de vondst van de kaart van Spruytenburgh gepubliceerd door Christian 

Bertram. Omdat de kaart aan de bovenrand is gescheurd, is niet de hele plattegrond zichtbaar. De 

kaart is getekend in 1742, het jaar waarin Boreel de buitenplaats Beeckestijn aankocht. Dit maakt de 

kaart van Spruytenburgh een belangrijke en interessante bron, omdat het informatie biedt over de 

situatie van de tuin op het moment dat deze van eigenaar wisselde. Een vergelijking van de tekening 

van 1742 met de gravure van 1772 kan licht laten schijnen op de aanpassingen die door Boreel zijn 

gedaan en op elementen die al langer in de tuin aanwezig waren en zijn behouden in het nieuwe 

ontwerp (afb. 21). Het gaat hier om een analyse van het oude, geometrische deel van de tuin. De 

stukken bouwland die in de jaren zestig van de achttiende eeuw werden ingericht als Engels park, 

werden door Boreel pas in 1755 verkregen.
115

   

 

 

 
 

Afbeelding 20: De oude tuin van Beeckestijn,  

gemeten en getekend door J. Spruytenburgh in 1742, 

legenda ingetekend door auteur 

Afbeelding 21: De oude tuin van Beeckestijn, 

 gemeten en getekend door J.G. Michael in 1772, 

legenda ingetekend door auteur 
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Het onderschrift van de kaart van Spruytenburgh geeft de volgende informatie:  

 

"Caarte waarin vertoont werd, de Hofsteede Beekestijn, Leggende in den Banne van Velzen, welke door mij 

ondergeschreven, in den Jaare 1742 is gemeeten binnen zijn Hagen tot aan de Weegen toe, en groot bevonde Een en 

twintig morgen, Eenhondert en Eenenzestig roeden en Vijfendertig voeten Rijnlandsche  geometrische maat, aldus in alle 

Trouwe gemeeten door Jan Spruijtenburgh, Ordinaris Landtmeeter der Stadt Amsterdam." 

 

Uit het onderschrift blijkt dat het om een opmeting gaat, een situatieschets van de tuin in het jaar 

1742. Mogelijk liet Boreel de kaart maken met het plan aanpassingen in de tuinaanleg te doen. De 

kaart van Spruytenburgh toont de hoofdstructuur en maatverhoudingen van de tuin, maar biedt 

weinig informatie over de invulling van de compartimenten. Op de plek van het voorplein en het 

eikenbos zijn echter schetsmatige, dunne lijnen ingetekend die de vraag doen rijzen of het hier om 

een geplande verandering gaat (afb. 20, nrs. 9 en 5). Beiden zullen nog nader worden toegelicht. 

Eerst zal een aantal algemene opmerkingen over beide kaarten worden gemaakt. Daarna zullen de 

afzonderlijke onderdelen van de tuin in detail worden besproken.   

 

Een eerste algemene opmerking betreft de hoofdstructuur van compartimenten en assen. Deze blijkt 

tussen 1742 en 1772 vrijwel ongewijzigd te zijn. In beide plattegronden is de tuin verdeeld in acht 

compartimenten, van elkaar onderscheiden door middel van bomenlanen, met een brede as in het 

midden en twee assen aan weerszijden. De onderliggende maten en verhoudingen zijn gelijk. Van de 

indeling van de compartimenten in rechthoeken, vierkanten en driehoeken is in 1772 ook nog veel te 

herkennen.  

 Een tweede algemene opmerking betreft de aanplant. Van de invulling van de 

compartimenten in 1742 kan weinig worden gezegd. De aanplant van de lanen en groenstroken langs 

de zijden van de tuin tonen echter overeenkomsten. Het aantal ingetekende bomen in de lanen komt 

nagenoeg met elkaar overeen. In beide plattegronden zijn groenstroken aangegeven aan weerszijden 

van de tuin en tussen de moestuinen en de weg (afb. 20, nrs. 1 en 2). Van het ontwerp van Michael 

weten we dat de lanen waren aangeplant met eiken, olmen, beuken en linden (afb. 1). Van de 

situatie in 1742 weten we alleen dat Trip de Jonge onder anderen wilgen en taxus had aangekocht, 

maar het is niet bekend waar deze precies waren aangeplant.
116

 Waren deze wilgen onderdeel van 

de lanen in Trips tijd en zijn ze later vervangen door andere bomen? Het is mogelijk dat Boreel een 

aantal bomen en struiken heeft vervangen door andere soorten. Toch lijkt het, omdat de structuur zo 

sterk overeen komt, aannemelijk dat in ieder geval een deel van de oude beplanting door Boreel is 

behouden.  

 

Het voorplein werd aan het begin van de achttiende eeuw door Trip de Jonge aangelegd (afb. 22).
117

 

Een vergelijking van de situatie in 1742 met die in 1772 toont dat de drie-eenheid van herenhuis, 

stalling en koetshuis bewaard is gebleven. Datzelfde geldt voor de speelhuizen langs de weg. De 

gravure van 1772 toont echter enkele uitbreidingen aan weerszijden en aan de achterzijde van de 

herenwoning. De situatie in 1772 toont dat er ten behoeve van de aanbouw enkele bomen zijn 

weggehaald aan de achterzijde van de woning, langs de entree, en aan de voorzijde van de woning, 

op de hoeken. Met het verwijderen van de bomen aan de achterzijde is het zicht vanuit het huis op 

de tuin meer open geworden. De graskom in het midden van het voorplein lijkt van een min of meer 
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ronde vorm in 1742 naar een duidelijke ovaal in 1772 te zijn veranderd. Heeft Boreel het voorplein 

laten aanpassen? Bertram vermoedt dat met de uitbreidingen van de woning ook de ovale 

grasparterre moest meegroeien en dat daarom de proporties zijn veranderd.
118

 Dit lijkt de meest 

plausibele verklaring voor het verschil in vorm te zijn.      

 

 

 
 

 

Afbeelding 22: Voorplein van Beeckestijn in 1742 (links) en in 1772 (rechts) 

 

 

De centrale as heeft enige veranderingen ondergaan sinds 1742 (afb. 23). De grote vijverkom werd, 

zoals al eerder gezegd, in 1719 in opdracht van Trip de Jonge aangelegd en was dus al lange tijd 

onderdeel van de tuinaanleg. In de vorm van de vijver zijn geen aanpassingen gedaan en ook in 1772 

is de vijverkom omgeven door een cirkel van bomen. De bomenlanen bestaan in beide plattegronden 

uit een gelijk aantal rijen. In het midden van de laan in de centrale as, tussen de vijver en de graskom 

achter het huis, zijn in 1772 aan weerszijden twee open plekken zichtbaar. In 1742 waren deze open 

plekken er niet en liepen de rijen bomen ononderbroken door. Mogelijk heeft Boreel of Michael op 

deze plek enkele bomen laten verwijderen om meer openheid en zicht op de kruisende assen te 

creëren. Een ander opvallend verschil is te zien vlak achter het huis. In 1742 bevond zich hier een 

open ruimte, die niet was ingevuld. In 1772 is op deze plek een grote ornamentele graskom 

zichtbaar. Deze toevoeging zou dus in opdracht van Boreel gedaan moeten zijn.   
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Afbeelding 23: Centrale as van de tuin van Beeckestijn in 1742 (links) en 1772 (rechts) 

 

 

In de groenstrook aan de noordrand van de tuin is in de situatie van 1772 naast de beek een lang 

slingerend pad zichtbaar (afb. 20, nr. 11). Dit pad is een vernieuwing ten opzichte van de situatie in 

1742. Daarnaast is er nog een klein verschil te ontdekken. Op de plattegrond van 1772 zijn er in de 

groenstroken aan weerszijden van de tuin vier halfronde openingen te zien, aan de uiteinden van de 

horizontale assen tussen de voorste twee en tussen de achterste twee compartimenten. Wellicht 

betreft het uitsparingen die waren bedoeld voor een bank of beeld. Op de tekening van 1742 zijn 

dergelijke rondingen echter alleen aangegeven op de as tussen de voorste twee compartimenten en 

niet tussen de achterste compartimenten (afb. 20). Schijnbaar zijn de halfronde openingen aan de 

uiteinden van de achterste as later toegevoegd.    

 De basisvorm van de moestuinen is in beide plattegronden hetzelfde, maar er lijkt een klein 

verschil te bestaan in de indeling van de plantvakken. In 1742 zijn de moestuinen onderverdeeld in 

een rechthoek en een vierkant (afb. 20, nrs. 1 en 2). In 1772 zijn beide tuinen onderverdeeld in drie 

delen. Duidt dit verschil op een verandering in de invulling van deze gedeelten? Hoewel de kaart van 

Spruytenburgh geen beeld geeft van de invulling van de compartimenten, is het waarschijnlijk dat ze 

ook in de periode van Trip al de functie van moestuin of fruitboomgaard hadden. Op de kaart van 

1742 zijn namelijk al de slangenmuren te zien, die werden gebruikt voor het kweken van leifruit. De 
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slingerende constructie van de slangenmuren bood beschutting aan de bomen en hield de 

zonnewarmte vast, wat de bloeitijd iets vervroegde en de rijping versnelde. Hoewel Michael deze 

muren in 1772 als rechte lijnen rondom de moestuinen heeft getekend, bevonden zich hier ook 

toentertijd slangenmuren.
119

 Aan de straatzijde van de noordelijke moestuin zijn in 1772 een aantal 

gebouwen te zien die er voorheen niet waren. Een daarvan is de jagerswoning. Van de andere 

gebouwen lijkt de functie niet duidelijk te zijn. Van der Aar stelt alleen dat van deze gebouwen de 

ouderdom niet is vast te stellen en dat ze in het begin van de negentiende eeuw in gebruik waren als 

dienstwoning en loodsen.
120

 Omdat deze gebouwen niet voorkomen op de kaart van Spruytenbergh 

en wel op de gravure van 1772 kan nu echter worden gesteld dat ze tussen 1742 en 1772 in opdracht 

van Boreel moeten zijn gebouwd.  

 Van de compartimenten met de latere menagerie en het bloemperk is de vakindeling, 

bestaande uit twee horizontale rechthoeken en een verticale rechthoek, bewaard gebleven, maar de 

invulling ervan is aanzienlijk veranderd (afb. 24). Aan de zuidzijde van de centrale as lag in 1742 een 

ovale vijver omringd door een dubbele rij bomen en een klein gebouw, mogelijk een vogelverblijf van 

een menagerie.
121

 Op deze plek liet Boreel een ronde menagerie aanleggen. De gravure van 1772 

toont de menagerie in de vorm van een cirkel, waarvan het hart een landschappelijke aanleg heeft. 

Te herkennen zijn een halfrond pad, een grillig patroon van cirkels en losse groepen bomen of 

struiken. Wat zich in 1742 naast de menagerie bevond is niet bekend. In 1772 bevonden zich hier een 

boomgaard en een houtkwekerij.
122

 Aan de noordkant van de centrale as lag in 1742 een 

rechthoekige parterre met hagen in een geometrisch patroon. Hier werd door Michael een 

bloemperk aangelegd in de vorm van een cirkel binnen een vierkant, die het pendant vormt van de 

menagerie. Hoewel de cirkel een vernieuwend ontwerp is ten opzichte van de situatie in 1742, is er 

toch veel van de oude basisstructuur behouden gebleven. De L-vormige vakken die het vierkant 

omgeven, de structuur van verticale en horizontale doorsnijdende paden en het idee van diagonale 

lijnen zijn nog zichtbaar.   
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Afbeelding 24: Menagerie (links) en bloemperk (rechts) in 1742 (boven) en in 1772 (onder) 

 

 

Van het eikenbos wordt aangenomen dat het in opdracht van Boreel is aangelegd, enige tijd voor de 

komst van Michael naar Beeckestijn.
123

 Bijzonder aan de kaart van 1742 is dat er op de plek van het 

eikenbos een schets te zien is, die over de opmeting van Spruytenburgh heen lijkt te zijn getekend 

(afb. 25). De opmeting van Spruytenburgh toont de structuur van een rechthoek, die wordt 

doorsneden door een diagonale laan. Omdat deze vorm symmetrisch is met de naastgelegen 

deeltuin, is het aannemelijk dat dit de situatie van de tuin in 1742 aangeeft. Eroverheen is in dunne 

lijnen een schets gemaakt van het eikenbos, waarvan de paden dwars over de diagonale laan heen 

zijn getekend. Mogelijk is deze schets later in de kaart van Spruytenburgh ingetekend en toont het 

een door Boreel geplande verandering in het tuinontwerp. Ook Bertram acht het waarschijnlijk dat 

we hier te maken hebben met een ontwerp voor een nieuwe invulling die na voltooiing van de kaart 

is bedacht door of voor de nieuwe eigenaren van Beeckestijn.
124

 

 Volgens Albers moet het eikenbos zijn aangelegd in de periode tussen 1742 en 1760. Zij 

vermoedt dat het ontwerp hiervoor is gemaakt door Adriaan Speelman (1691-1753), omdat de 

halfronde pleintjes, waar een bank of beeld in past, overeenkomstig zijn met het ontwerp voor het 

bos met het octant van het Huis te Manpad (afb. 26). Deze halfronde pleintjes komen volgens haar 

alleen voor op de tekeningen voor het Huis te Manpad en het eikenbos van Beeckestijn.
125

 Deze 

aanname wordt door Bertram gesteund.
126

 De vormgeving van de paden in het park van Huis te 

Manpad toont inderdaad overeenkomst met de paden in de tuin van Beeckestijn. In beide 

ontwerpen hebben de paden een slingerende vorm, afgewisseld met scherpe hoeken en op enkele 

plekken een halfrond plein. De ontwerpen van het Huis te Manpad en van Beeckestijn dateren van 

dezelfde periode; het bos van Huis te Manpad dateert van 1741 en het eikenbos van Beeckestijn 
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dateert van 1742. Dat Speelman verantwoordelijk was voor het ontwerp van het eikenbos van 

Beeckestijn is een mogelijkheid die niet kan worden uitgesloten, maar evenmin kan worden 

bewezen. Er is meer bewijs nodig dan een vergelijking van slechts twee ontwerpen om tot een 

overtuigende toeschrijving te komen. 

 Een vergelijking van het eikenbos op de plattegrond van 1742 met die van 1772 toont een 

aantal verschillen. Uiterst links is een scherpe hoek vervangen door een vloeiende ronding. In het pad 

rechts daarnaast zijn in 1772 twee halfronde pleinen te zien, die niet op de kaart van 1742 staan. 

Daaronder is de verbinding van de paden meer naar de rand van de deeltuin getrokken. Het ronde 

middenplein heeft in de tekening van 1742 vier hoekige uitstulpingen; in 1772 is dit plein met de 

bomencirkel volledig rond. Aan de rechterzijde is in 1772 een schuine verbinding tussen de paden te 

zien, die in 1742 blijkbaar nog niet helemaal uitkwam. Dit doet vermoeden dat de kaart van 1742 een 

eerste ontwerpschets toont en dat er later enkele aanpassingen zijn gedaan. De vraag is of deze 

aanpassingen zijn gedaan door degene die de tekening van 1742 vervaardigde of door Michael.  

 

 

 
 

 
 

Afbeelding 25: Het eikenbos van Beeckestijn in 1742 (boven) en in 1772 (onder) 
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Afbeelding 26: Het park van Huis te Manpad (links), ca. 1730-1740, en het achterste bos van huis te Manpad (rechts), 1741, door Adriaan Speelman 

 

 

Aan de indeling van het compartiment naast het eikenbos is niets veranderd (afb. 20, nr. 6). In beide 

perioden wordt dit compartiment doorsneden door een diagonale laan met een enkele rij bomen 

aan weerszijden, waardoor een driehoekig vak ontstaat. Daarnaast is in beide plattegronden het 

assenkruis dat de rechthoekige grondvorm in vakken verdeelt herkenbaar.   

 Van de compartimenten aan het einde van de tuin kan moeilijk een vergelijking worden 

gemaakt, omdat de kaart hier is gescheurd. Toch lijken hier opvallende veranderingen te hebben 

plaatsgevonden. In het zuidelijke compartiment is de brede diagonaal, die het vak in twee 

driehoeken verdeelt, in 1772 nog aanwezig (afb. 20, nr. 7). De smalle diagonale lijn is hier echter 

verdwenen. In 1742 bestond de invulling van het compartiment uit een geometrische aanleg, 

misschien van buxus- of taxushagen. Het is aannemelijk dat voor 1742 alle vakken volledig 

symmetrisch waren aangeplant. In 1772 heeft het compartiment echter een landschappelijke aanleg 

van slingerende paden, cirkelvormige open plekken afgewisseld met dichtere aanplant en verspreid 

gegroepeerde bomen of struiken. In het compartiment aan de noordzijde is de geometrische 

structuur van kruisende diagonalen en driehoeken behouden gebleven (afb. 20, nr. 8). Van de 

landschappelijke aanleg rechtsboven, die overeenkomt met de aanleg van de deeltuin links, kan 

worden vermoed dat deze niet uit 1742 stamt, maar later door Michael is aangelegd.   

 

Uit de vergelijking van de kaart van Spruytenburgh met het ontwerp van Michael kan een aantal 

conclusies worden getrokken. De kaart van Spruytenburgh geeft waarschijnlijk de situatie weer van 

de tuin zoals deze was op het moment van aankoop door Boreel. Omdat het om een opmeting gaat 

in het jaar 1742, zal de aangegeven structuur van lanen en compartimenten van de periode Trip en 

niet van de periode Boreel dateren. Volgens Bertram toont de kaart, vanwege de nog niet ingevulde 

compartimenten, de eerste stadia van een reorganisatie van de tuin met behoud van de menagerie 

en het bosquet op de plek van het huidige bloemperk. Met uitzondering van de menagerie en het 

tegenoverliggende bosquet lijkt de tuin op dat moment grotendeels te zijn leeggehaald.
127

 Dit lijkt de 

meest aannemelijke optie. Het is waarschijnlijker dat Boreel de kaart liet maken met het plan enkele 

                                                           
127

 Bertram 2014, pp. 49, 53 



 46 

 

veranderingen aan te brengen in de invulling van de tuin, dan dat de erven van Trip de Jonge de kaart 

vlak voor verkoop lieten maken.  

 De basisstructuur van de tuinaanleg die door Trip de Jonge werd uitgevoerd, is door Boreel 

gerespecteerd en grotendeels behouden in de nieuwe tuinaanleg. Toch is uit beide plattegronden 

een aantal opvallende aanpassingen door Boreel te herleiden, zoals de uitbreiding van de 

herenwoning, de aanpassing van het voorplein en het ontwerp van het eikenbos. Aanpassingen die in 

een latere fase, vermoedelijk door Michael, werden gedaan betreffen de ontwerpen voor de 

menagerie, het bloemperk en de twee deeltuinen aan het einde van de tuin. De landschappelijke 

aanleg ervan duidt op zijn hand. Misschien kunnen aanpassingen als het lange slingerpad langs de 

beek en de toegevoegde halfronde openingen aan de uiteinden van een aantal horizontale assen ook 

aan Michael worden toegeschreven. Wellicht zijn enkele veranderingen echter niet van zijn hand, 

maar zijn deze in een eerdere periode door een andere architect uitgevoerd. Het lijkt erop dat er al 

voor de komst van Michael, die begin jaren zestig van de achttiende eeuw als hovenier en architect 

op Beeckestijn werd aangesteld, sprake was van enige aanpassingen in de tuinaanleg in opdracht van 

Boreel.
128

 Het eikenbos is hiervan het meest duidelijke voorbeeld.  
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4. Het ontwerp van Michael onder de loep 
 

 Reflectie op de achttiende-eeuwse tuinaanleg en de gravure van 1772 

  

 

In de historiografie van Beeckestijn en met name in de restauratiefasen van de twintigste eeuw heeft 

het ontwerp van Michael, zoals afgebeeld in de gravure van 1772, een belangrijke rol gespeeld. Het 

laatste hoofdstuk keert terug naar dit ontwerp, dat volgens Van der Aar en Albers de glorietijd voor 

de buitenplaats inluidde.
129

 Ten eerste wordt de vraag gesteld wat er met zekerheid kan worden 

gesteld met betrekking tot het ontwerp voor de tuinen van Beeckestijn. Wat is er nu eigenlijk in de 

achttiende eeuw gebeurd? Ten tweede wordt de voorname rol die het ontwerp van Michael in de 

historiografie van en in de omgang met de tuinen van Beeckestijn heeft gespeeld - en nog steeds 

speelt - kritisch bevraagd.   

 

 

De achttiende-eeuwse tuinaanleg 

 

Wat weten we nu werkelijk van het ontwerp van de tuinen van Beeckestijn? Het is duidelijk 

geworden dat het ontwerp van de tuinen van Beeckestijn een langere ontwikkeling kent dan 

doorgaans wordt vermeld. Van de situatie zoals deze door Michael is getekend is in de huidige staat 

van het landgoed vooral de hoofdstructuur van lanen, assen en compartimenten nog aanwezig. Zoals 

aangetoond heeft deze structuur een langere geschiedenis en is deze niet toe te schrijven aan 

Michael. De plattegrond van Beeckestijn in Het Zegenpralent Kennemerlant toont al de indeling in 

compartimenten en de toepassing van rechte en diagonale assen in ca. 1730 (afb. 2). Aanpassingen 

in die structuur, voornamelijk het verdwijnen van een groot aantal diagonale assen, zijn al zichtbaar 

in de plattegrond van Spruytenburgh van 1742 (afb. 20). Ten opzichte van deze kaart zijn in de 

tekening van Michael nog maar een aantal kleine verschillen te ontdekken met betrekking tot de 

indeling van de formele tuin. Aanpassingen van de hand van Michael betreffen het toegevoegde 

nieuwe tuingedeelte en de invulling van enkele compartimenten in het oude tuingedeelte.   

 Van de vijver in de centrale as kan, zoals eerder aangegeven, uit archiefmateriaal worden 

opgemaakt dat deze is aangelegd in 1719 door Arian de Man. Van de elementen die Michael zou 

hebben toegevoegd of aangepast in het oude tuingedeelte is alleen van het bloemperk door middel 

van archeologisch onderzoek bevestigd dat het echt heeft bestaan. Van een dergelijk bewijs van het 

bestaan van elementen als de menagerie, het eikenbos, de slingerpaden en de bosquetten met 

bloemdragend houtgewas is in de literatuur over Beeckestijn geen sprake. Kan daarom wel met 

zekerheid worden gesteld dat al deze elementen precies zo zijn uitgevoerd als ze zijn weergegeven?            

 In het nieuwe tuingedeelte is tijdens de tweede restauratiefase veldonderzoek uitgevoerd 

waaruit bleek dat er onder de humeuze toplaag en brandnetel- en braamvelden nog grondvormen en 

plantenbedden van het ontwerp van Michael aanwezig waren.
130

 Daarnaast is de vorm van de 

korenvelden in de huidige situatie nog herkenbaar. Het is echter de vraag of het ontwerp van 

Michael in de achttiende eeuw in grote lijnen of tot in detail was uitgevoerd. Er zijn geen andere 

tekeningen of beschrijvingen uit de achttiende eeuw bekend die hierop licht kunnen doen schijnen. 

Van de drie follies die in het ontwerp zijn opgenomen is bekend dat de neogotische kapel 

daadwerkelijk is gebouwd. Deze is heden ten dage nog steeds te bezichtigen. Ook de triomfboog is 
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werkelijk uitgevoerd. Dit blijkt, zoals eerder genoemd, uit de beschrijving van het bezoek van 

stadhouder Willem V aan Beeckestijn in 1768. Van de hermitage kan niet met zekerheid worden 

gezegd of deze er echt heeft gestaan.  

 

 

De gravure van 1772 

 

De vraag in hoeverre het ontwerp van Beeckestijn daadwerkelijk was uitgevoerd hangt nauw samen 

met de vraag hoe de tekening van Michael, in koper gebracht in 1772, moet worden geïnterpreteerd. 

In de literatuur die over Beeckestijn is geschreven wordt zonder meer aangenomen dat de gravure 

van 1772 een ontwerp voor de tuinen van de hand van Michael toont en dat deze precies zo moet 

zijn uitgevoerd.
131

 Het is echter de vraag of dit zonder meer kan worden aangenomen. Tekeningen en 

plattegronden konden om verschillende redenen zijn gemaakt: ter documentatie, als spiegel van een 

werkelijk landschap, om een ontwerp meetbaar te maken, om een concept te communiceren, om de 

toeschouwer met een ideaalbeeld te verleiden. Welk doel diende de opmeting en tekening van 

Beeckestijn? Toont de gravure een ontwerptekening of een weergave van een werkelijke situatie? Of 

is het een uiting van de ambitie van de opdrachtgever en toont het een tuin in geïdealiseerde staat, 

die wellicht niet daadwerkelijk als zodanig is uitgevoerd?    

 

Een deel van het antwoord ligt wellicht in de informatie die de kaart zelf biedt. Het onderschrift geeft 

in opvallend lettertype vermelding van het landgoed en van de eigenaar: 

 

"Beeckesteyn, Lustplaats van den wel Ed. Gestr. Heer Mr Iacob Boreel Jansz., Raad en Advocaat-Fiscaal van het Ed. Meg. 

Collegie ter Admiraliteit, resideerend in Amsterdam, geleegen bij Velzen buiten Haarlem." 

 

In een aanzienlijk kleiner handschrift zijn links onderaan de gravure de namen van de architect en de 

graveur toegevoegd:  

 

"Gemeeten Geteekend en in dese Stand gebragt, door den Architekt, J.G. Michael, 1772 en in koper gegraveert, door C. 

Philips Jacobsz. in Amsterdam 1772."  

 

De zinsnede 'gemeeten, geteekend en in dese stand gebragt' geeft aan dat de tekening een opmeting 

laat zien. De schaal van dertig Rijnlandse roeden, die op de kaart is aangegeven, bevestigt dit. Hieruit 

zou kunnen worden afgeleid dat de kaart van Michael een werkelijke situatie weergeeft. Toch moet 

niet te snel worden verondersteld dat de kaart van Michael een weergave van de realiteit biedt.  

Het is waarschijnlijker dat de kaart van Michael een weergave van een uitgevoerd ontwerp is, dan 

een ontwerptekening. Van de achttiende eeuw zijn maar heel weinig originele ontwerpen 

overgebleven, omdat het ontwerp van een tuin vaak door een landmeter direct in het veld werd 

geprojecteerd. Tekeningen waren niet nodig. Als er al een tekening van het ontwerp bestond, was 

het een gebruiksvoorwerp met een tijdelijke functie. Het was niet ongebruikelijk dat er pas na het 

gereedkomen van de tuinaanleg een afbeelding van het ontwerp werd vervaardigd.
132

 Dit lijkt ook 

het geval te zijn met de opmeting door Michael. Een advertentie in de Oprechte Haerlemse courant 

van 6 maart 1770 stelt: 
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"J. Georg Michaël, Architect, zal met permissie van den Wel-Ed. Gestr. Heer Boreel Raad en Advokaat Fiscaal van het Ed. 

Mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, in 't koper brengen, de alom beroemde Hofstede Beekestein in Velsen 

geleegen, met alle derzelver gebouwen, laanen, Engelsche bosschen, terrassen, en daarin leggende gras- en kooren-

landen."
133

 

 

In verschillende plaatsen kon men intekenen op een van de gedrukte exemplaren, die in 1772 door 

de bekende graveur Caspar Philips Jacobsz (1732-1789) werden vervaardigd. Alleen de gravure 

bestaat nog; de oorspronkelijke tekening van Michael waarop de gravure is gebaseerd is niet 

overgeleverd.
134

 Aangezien de opmeting al in 1770 werd aangekondigd en de gravure pas in 1772 

werd uitgegeven zou de vraag kunnen worden gesteld of de gravure een exacte kopie is van de 

originele opmeting of dat er in de tussentijd nog enige aanpassingen waren gemaakt. 

 Als de tekening van Michael niet bedoeld was als hulpmiddel bij de aanleg van de tuinen, met 

welke reden werd hij dan gemaakt en verspreid onder publiek? Dat de tekening van de tuinen voor 

publiek was bedoeld is veelzeggend. Uit de onderschriften op de gravure blijkt vooral het belang van 

de opdrachtgever. Boreel wordt voorgesteld met naam en toenaam en met de status van zijn ambt. 

Veel regenten en aristocraten hielden zich als dilettant bezig met het ontwerp en de uitvoering van 

hun tuin.
135

 Hoewel in de literatuur over Beeckestijn naar de gravure is verwezen als 'de kaart van 

Michael', is Boreel als opdrachtgever misschien belangrijker geweest voor de totstandkoming van het 

ontwerp dan de architect. Het ontwerp is waarschijnlijk meer gebaseerd op zijn ideeën dan op die 

van Michael. Door middel van de gravure wordt Boreel voorgesteld als trotse bezitter van een 

buitenplaats. Veel afbeeldingen van Noord-Nederlandse tuinen uit de achttiende eeuw bieden geen 

weergave van de werkelijkheid, maar concentreren zich op de meest belangrijke en karakteristieke 

onderdelen. Aan de selectie van die onderdelen ligt vaak een keuze of een bedoeling ten 

grondslag.
136

 De vraag is dus vooral wat Boreel wilde dat de toeschouwer van de gravure zag. Het is 

mogelijk dat de kaart van Michael gezien moet worden als een statussymbool, een middel waarmee 

Boreel zijn politieke macht, rijkdom, eruditie en goede smaak tentoonspreidde. De tekening van de 

tuinen toont daarbij wellicht een ideaalvisie en niet de gehele werkelijkheid.        
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Conclusie 

 

 

Dit onderzoek draaide om de hoofdvraag: Welke rol speelde de gravure van 1772 in de historiografie 

van Beeckestijn en in de omgang met de tuinen in de twintigste eeuw? Het antwoord is dat deze rol 

veelbepalend is geweest.  

 De gravure is een belangrijk object van onderzoek geweest voor historici, die veronderstellen 

dat de gravure een bestaande situatie in 1772 voorstelt, een uitgevoerd ontwerpplan van de hand 

van de architect Johann Georg Michael. Voor dit ontwerp is in de literatuur over Beeckestijn zoveel 

aandacht, dat het lijkt of andere fasen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de buitenplaats minder 

van belang zijn geweest. In deze scriptie is gepoogd enige nuance aan te brengen in het belang van 

het ontwerp dat is toegeschreven aan Michael en juist ook die andere ontwikkelingen een plaats te 

geven in het geheel. De kennis van het ontwerp van Michael is voor een groot deel gebaseerd op 

aannames en veel minder op feiten. Het probleem is de manier waarop onderzoekers dat wat niet 

bekend is over het ontwerp willen invullen en in verband brengen met andere voorbeelden in de 

tuinkunst. Uit de gravure van 1772 zijn verregaande conclusies getrokken met betrekking tot de 

vormgeving en de mogelijke onderliggende betekenis van de tuinen van Beeckestijn. Het is echter 

niet helemaal zeker welke status aan de gravure moet worden toegekend. De vraag in hoeverre het 

een werkelijk uitgevoerd plan of een ideaalbeeld betreft kan nog niet bevredigend worden 

beantwoord en over de bedoelingen van de opdrachtgever en de architect is feitelijk niets bekend.  

 Vooral in de omgang met de tuinen in de twintigste eeuw heeft de gravure een belangrijke 

rol gespeeld. Zowel in de jaren vijftig als in de jaren negentig is besloten de tuinen te herstellen naar 

deze afbeelding en het veronderstelde ontwerp van Michael opnieuw beleefbaar te maken voor 

publiek. Omdat er echter nog zoveel vragen met betrekking tot dit ontwerp onbeantwoord zijn, 

bestaat het gevaar dat er met de interpretaties die hieraan zijn gegeven een beeld van de tuinen is 

ontstaan dat niet volledig overeenkomt met de oorspronkelijke achttiende-eeuwse situatie. 

Misschien is de invulling van de tuinen te zeer geïdealiseerd. Bovendien is met de keuze voor herstel 

van de 'glorietijd' onder de eigenaar Jacob Boreel Jansz. slechts een beperkte periode van de lange 

geschiedenis van Beeckestijn als buitenplaats zichtbaar gemaakt. Het ontwerp, met de nieuwe 

tuinaanleg van Michael, heeft niet langer dan ongeveer twintig jaar bestaan. Na de dood van Boreel 

in 1778 is de buitenplaats sterk veranderd. En al lang voor Boreel eigenaar werd hadden zich in de 

tuinaanleg allerlei ontwikkelingen voorgedaan. Al deze ontwikkelingen tezamen hebben bijgedragen 

aan het karakter van de tuinen van Beeckestijn.  

 Deze scriptie biedt geen oplossing voor het probleem, maar toont welke onzekerheden er 

bestaan met betrekking tot de kennis van de tuinen van Beeckestijn en de gevolgen daarvan voor de 

omgang met de tuinen. Feit is dat er met betrekking tot de tuinen van Beeckestijn nog veel vragen te 

beantwoorden zijn.         
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