
Column van de voorzitter
Hierbij ontvangt u een bijzondere nieuwsbrief ter gelegenheid van ons 
25jarig bestaan, onze tweede nieuwsbrief van 2016. In die 25 jaar is veel 
gebeurd, perioden van euforie, maar ook van zorg. In het tweede gedeelte 
van deze nieuwsbrief gaan we uitvoerig in op de afgelopen 25 jaar en 
beschrijft ons bestuurslid Andries Vonk het wel en wee van die periode. 
Zoals u van ons gewend bent gaan wij in het eerste gedeelte van deze 
nieuwsbrief, dit keer kort, nader in op het overleg dat wij gehad hebben 
met de meeste van onze Beeckestijn partners. Als het goed is heeft u 

inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de donateurs- en vrijwilligersmiddag op zondag 27 
november aanstaande. Een middag die gezamenlijk door Hendrick de Keyser, 
Natuurmonumenten en de Buitenplaats Beeckestijn wordt georganiseerd.  

Buitenplaats Beeckestijn  

Na het vertrek van Femke Overdijk als 
directeur van de Buitenplaats, heeft Carlijn 
Hageraats het stokje van haar overgenomen, 
als coördinatrice van de buitenplaats. Helaas 
is zij na een korte periode weer vertrokken 
vanwege een verhuizing naar het zuiden van 
het land. Het bestuur van de Stichting is 
naarstig op zoek naar een opvolger. Er staan 
nog een paar tentoonstellingen op stapel. 
Vanaf 1 januari aanstaande gaat een en 
ander veranderen. Een vertegenwoordiger 
van Hendrick de Keyser hoopt op onze 
vrijwilligers- en donateursdag in november 
nader hierop in te gaan. Een extra reden 
voor u om dan aanwezig te zijn.  

Natuurmonumenten  

Het periodieke overleg met 
Natuurmonumenten is zoals altijd zeer 
constructief. Met elkaar bespreken we de 
restauratieplannen en eventuele actuele 
problemen. De liefde van 
Natuurmonumenten voor Beeckestijn en de 
inzet voor Beeckestijn wordt mede duidelijk 
door de voortvarende aanpak van de 

restauratie en opknapbeurt van het park. 
Werd vorig jaar de schulpvijver opgeknapt, 
dit jaar ondergaan het centraal plateau en de 
reposoirs een opknapbeurt. Voor eind dit 
jaar staat ook het herstel van de paden nog 
op de agenda. Met een eigenaar als 
Natuurmonumenten zijn we zeer content. Dit 
spraken we al uit in 2010 bij de overdracht 
door de gemeente Velsen van de tuinen aan 
hen.  

Hendrick de Keyser  
Mocht ik in de vorige nieuwsbrief mijn zorg 

nog uitspreken over het uitblijven van het 

herstel van de klok op het hoofdhuis, met 
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vreugde constateer ik nu dat we weer bij de 

tijd zijn.  

Restaurant Beeckestijn  
De uitbater van het restaurant heeft op 
1oktober jl. het stokje overgedragen aan 
twee nieuwe eigenaren. Van deze plaats 
wensen wij hen veel succes en we hopen op 
korte termijn nader met hen kennis te 
maken. Gemeente Velsen We zijn blij dat de 
beloofde zonnewijzer ook zijn plekje weer 
heeft gekregen. Laten we hopen dat hij daar 
lang en ongeschonden mag staan en dat de 
bezoekers van Beeckestijn begrijpen dat het 
een zonnewijzer is en geen klimtoestel voor 
kinderen.  

Tenslotte !
U merkt dat wij als bestuur van de Vrienden 
ons nu en de afgelopen 25 jaar, zoals uit de 
volgende bijdrage duidelijk mag worden, 
met veel enthousiasme inzetten voor het 
behoud en zorgvuldig beheer van het 
erfgoed Beeckestijn.  

Ik wens u allen alle goeds toe en hoop u een 
keer te ontmoeten op “ons aller” 
Beeckestijn. Mocht u vragen aan ons 
hebben, schroom dan niet contact op te 
nemen via onze secretaris. Zijn gegevens 
treft u aan het einde van deze nieuwsbrief 
aan.  
Met een vriendelijke groet  
Hugo Brink, voorzitter !
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In 1953 kocht de gemeente Velsen de 
sterk vervallen buiteplaats van Jkvr. A. 

Cremers-Boreel. De gemeente had het 
voornemen het hoofdgebouw en de 

bijgebouwen te slopen om er een 
ziekenhuis te bouwen. In de tuinen zou 

een villawijk verrijzen. De Bond 
Heemschut kwam als eerste in verzet 

tegen deze plannen. Met de oprichting 
van het Comité Beeckestijn werden de 
krachten voor de strijd tot het behoud 

van het complex gebundeld waarna 
Beeckestijn op het nippertje - de 

sloopverunning was al afgegeven - 
gered. 

Gezicht op de achterzijde van de zijgevel 
van Beeckestijn 1958 en 1959 

Noord-Hollands archief  
© Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg, Zeist



25 JAAR VRIENDEN VAN BEECKESTIJN  
VOORUITKIJKEND TERUGBLIKKEN  

In plechtige woorden die wel passen bij een 
jubileum: het is belangrijk dat er mensen 
zijn die het erfgoed beschermen, bezielen, 
adem geven, de geschiedenis van de 
buitenplaats maken en respecteren. 
Daarom willen we aandacht aan die 
vijfentwintig jaar besteden. We mogen 
onszelf – daarmee bedoel ik dus niet alleen 
wij als bestuur, maar ook u allen als donateur 
best wel eens een klopje op de borst geven. 
Dat moet je overigens niet doen vlak na een 
diepe zucht, maar als je weer lucht hebt en 
frisse moed om de komende tijd tegemoet te 
gaan.  

Ooit, tot een halve eeuw geleden, bestond 
de ziel en adem van Beeckestijn natuurlijk in 
de particuliere eigenaren en bewoners, de 
pachters en het personeel. Nu zijn dat de 
Vereniging Natuurmonumenten en 
Vereniging Hendrick de Keyser als eigenaren, 
hun leden, vrijwilligers en staf, de Stichting 
Beeckestijn met staf en vrijwilligers die 
opereren onder de naam Buitenplaats 
Beeckestijn, het Restaurant en de huurders 
van de kantoren als gebruikers en – last but 

not least – want we zijn er dus best trots op, de Stichting Vrienden van Beeckestijn met haar 
donateurs. De een heel direct, door bijvoorbeeld ook als vrijwilliger actief te zijn, de ander 
meer op afstand door een donatie. Maar alleen al uw jaarlijkse donatie betekent dat u met 
honderden anderen Beeckestijn bezield, levend, ademend wil houden. Dat is eigenlijk de 
rode draad in de jaren dat de Vrienden bestaan: het levend houden van de buitenplaats 
zodat zo veel mogelijk mensen er tot in lengte van dagen van kunnen blijven genieten. 
Maar de manier waarop dat doel moet worden bereikt is in die kwart eeuw totaal van aard 
veranderd door de gewijzigde omstandigheden waarbinnen de Vrienden moesten opereren.  

Een paar keer moesten de bestuurders grondig de koers wijzigen die in het begin was 
uitgezet.   
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Beeckestijn bestaat meer dan een 
half millennium, al heette het voor 
1522 nog niet zo. In 2022 kunnen 
we in ieder geval wel vieren dat het 
huis vijfhonderd jaar deze naam 
draagt. Vergeleken met die lange 
adem van de geschiedenis is het 
vijfentwintig-jarig bestaan van de 
Stichting Vrienden van Beeckestijn 
eigenlijk niet meer dan een zucht. 
Het was overigens wel een diepe 
zucht, omdat Beeckestijn behoorlijk 
in de knel raakte in de afgelopen 
kwart eeuw. Dat weet u als u al die 
vijfentwintig jaar donateur bent. 
Bent u nieuw of zeer jong, dan kunt 
u hier een indruk krijgen van de 
bedreiging. 



 
Het allereerste begin  

Als Siebe Rolle, destijds directeur van het 
gemeentearchief van Velsen en als zodanig 
ook de baas van museum Beeckestijn, op 16 
juli 1991 de gang naar de 
notaris maakt om met zijn 
handtekening op de 
oprichtingsakte de 
Vriendenstichting officieel te 
maken, zijn de 
maatschappelijke 
omstandigheden nog 
gunstig. De gemeente 
heeft kort te voren als 
eigenaar van de 
buitenplaats beleid uitgezet en middelen vrij 
gemaakt om Beeckestijn verder op te stoten 
in de vaart der volkeren. Dat is dan nog 
geheel in lijn met de taak die de plaatselijke 
overheid uiteindelijk op zich had genomen 
nadat de gemeente in 1953 het grootste 
deel van de buitenplaats van de laatste 
particuliere eigenaar had gekocht. 
Uiteindelijk, want ook toen werd het erfgoed 
al bedreigd: de aankoop was in aanvang 
eigenlijk bedoeld om er een ziekenhuis en 
een villawijk van te maken. Na veel publieke 
en politieke strijd werd toch besloten huis en 
tuin te restaureren. Dankzij grote bijdragen 
van de rijksoverheid en Hoogovens kon dat 
doel in de jaren ’60 ook merendeels worden 
gerealiseerd. Al heeft de gemeente in 1991 
dus geld uitgetrokken voor het behoud en 
de verdere cultuurhistorisch verantwoorde 
ontwikkeling van Beeckestijn als totaal van 
huis en tuinen, toch zijn dan al de eerste 
voortekenen van een ‘terugtredende 
overheid’ merkbaar. Het hoort namelijk 
mede tot de beleidsvoornemens om de 
buitenplaats wat commerciëler te maken. 
Maar de nadruk ligt toch nog steeds op de 
inhoud en het vergroten van het 

maatschappelijk draagvlak. Het is vooral in 
dat laatste kader dat gedacht wordt aan een 
vriendenstichting – of vereniging. Veel 
musea of andere culturele instellingen 

hadden al zoiets. Bestuur, 
donateurs en/of leden van 
zo’n stichting of vereniging 
kunnen niet alleen bijdragen 
in materiële zin, maar ook 
zorgen voor vrijwilligers, 
activiteiten en een netwerk 
dat de belangstelling voor 
het wel en wee van de 
instelling op gang houdt. 
De Vrienden moesten aan 

de flanken steun geven. 
Het kersverse onder voorzitterschap van 
Mari van der Vlis en ondersteund door 
Siebe Rolle en kunsthistorica Joke van der 
Aar als adviseurs, steekt voortvarend van wal. 
(Voor een gedetailleerd verslag door Siebe 
Rolle van deze ontstaansperiode: zie de 
website van de stichting: 
www.vriendenvanbeeckestijn.nl Honderden 
donateurs worden geworven, sponsors 
worden aangezocht, een nieuwsbrief voor de 
donateurs verschijnt vanaf begin 1992, 
picknicken met echte picknickmanden wordt 
mogelijk gemaakt, een fietsroute wordt 
uitgezet, kerstmarkten en tuinconcerten met 
het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest 
worden gehouden. Uiteraard kosten deze 
activiteiten ook geld, maar de opbrengsten 
worden toegevoegd aan het vermogen van 
de stichting. Daarmee kunnen allerlei 
activiteiten op en om Beeckestijn materieel 
worden ondersteund. De immateriële oogst 
van de inspanningen van de stichting, het 
verbreden van het beoogde 
‘maatschappelijke draagvlak voor 
Beeckestijn’ is echter vele malen groter. Dat 
blijkt ook wel uit de trouw van de donateurs 
die jaar na jaar hun bijdrage leveren.  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Joke v d Aar  en  Siebe Rolle

1991 - 2000: MET WIND MEE DE HAVEN UIT

http://www.vriendenvanbeeckestijn.nl


De wolkjes van de ‘terugtredende overheid’ die
al aan de horizon hingen toen de 
Vriendenstichting de haven uitvoer, nota bene 
dus op initiatief van de overheid, ontwikkelden 
zich inmiddels tot een behoorlijk dek – maar nog 
wel wit. De opkomende storing had zijn 
oorsprong in de neoliberale jaren ’80, met zijn 
economische depressies en bezuinigingen 
leidend tot het afstoten van overheidstaken 
onder de noemer van verzelfstandiging. De 
quango’s (quasi niet gouvernementele 
organisaties) spatten de grond uit. Voor 
Beeckestijn had dat paradoxale gevolgen. De 
ingezette kwaliteitsslag voor het buiten hield 
namelijk onder andere in dat zoveel mogelijk 
gestreefd zou worden naar herstel van de situatie 
van de tuinen volgens de bekende ‘kaart van 
Michael’ uit 1772 en het daarbij behorende 
onderhoud. Onderzoek had uitgewezen dat 
vooral het westelijk tuindeel, meestal niet geheel 
correct het ‘Engelse landschapsdeel’ genoemd, 
in cultuurhistorisch opzicht het meest bijzondere 
aan het hele complex is. In 1994 geeft het 
gemeentebestuur daarom ook opdracht tot 
stapsgewijze restauratie van de situatie anno 
1772.  
Maar … de gemeente geeft geen geld. Ja, toch 
wel wat, maar dat komt er alleen als de rest van 
buiten komt. De eigenaar wilde ‘de Parel van 
Velsen’ dus wel meer glans geven, maar het 
poetsen niet helemaal zelf betalen.   

Mede door de inspanningen van de Vrienden komt het ‘externe’ geld er. Bijeengesprokkeld 
bij particuliere sponsors en fondsen, en ja, ook van de Vriendenstichting zelf, maar (alweer 
paradoxaal) grotendeels toch van de overheid. Van de gemeente wat, van de provincie iets, 
maar de bulk kwam zelfs van een supranationale overheid: de Europese Commissie! 
Beeckestijn wordt geselecteerd voor een project waarin drie tuinen, die elk representatief zijn 
voor een specifieke periode in de tuingeschiedenis, worden ondersteund bij de restauratie 
naar de authentieke situatie. Eén in Italië (Ruspoli), één in Frankrijk (Ambleville) en dus 
Beeckestijn.  
Het geeft meteen aan welke belangrijke plek Beeckestijn heeft in de Europese tuin-
geschiedenis.  
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Plattegrond Beeckestijn 
door J.G. Michael uit 1772 
(Collectie Museum Beeckestijn) 



Toch iets waar de gemeente trots op kan zijn, en wat dus ook kan worden uitgebaat, zou je 
denken. Tonnen (dan nog guldens) worden beschikbaar gesteld. Stap voor stap werd vanaf 
1996 de restauratie ingezet. Bloemenwaaier, kersenbongerd, centraal plateau, repos, Engels 
pad, Engelse velden … de glorie van de tuinen uit de hoogtijdagen van Boreel en Michaël 
werd meer en meer zichtbaar.  

Uiteindelijk zouden er bij afronding 
miljoenen (inmiddels euro) beschikbaar zijn 
geweest, ware het niet dat het witte 
wolkendek aan de horizon ondertussen 
grijzer en grijzer was geworden. En het kwam 
dichterbij. In het politieke krachtenspel, niet 
alleen lokaal, werd de roep om het 
verminderen van overheidstaken steeds 
breder en sterker. Het gemeentebestuur van 
Velsen begon ook te vinden dat het bezit van 
een buitenplaats met bijbehorend museum 
‘niet tot haar kerntaken’ behoorde. 
Bovendien doemde door de forse 
investeringen in de restauratie van de tuinen 
structureel een steeds toenemende post op 
de begroting op voor het onderhoud. En het 
huis ‘drukte’ ook meer en meer op de 
begroting door toenemende eisen aan de 
kwalificatie als museum. Daartegenover 

stonden nauwelijks inkomsten uit de 
buitenplaats. Conclusie: in 2000 besloot 
het gemeentebestuur dat Beeckestijn 
moest worden ‘afgestoten’.  
Dientengevolge stond, negen jaar na de 
opdracht van de gemeente tot het doen van 
kwaliteitsinvesteringen in Beeckestijn, 
waaronder het oprichten van een 
Vriendenstichting, de voorzitter van diezelfde 
Vriendenstichting (nog steeds Mari van der 
Vlis) tijdens inspraak een gloedvol betoog 
aan het adres van het gemeentebestuur te 
houden tegen de voorgenomen verkoop. 
Het steeds sneller naderende wolkendek had 
zich ontwikkeld tot het spreekwoordelijke 
loodgrijze ‘schip met zure appelen’. Storm 
op komst. Het bestuur van de Vrienden 
moest de koers gaan verleggen. 

Om in dezelfde beeldspraak voort te gaan: alle hens moesten aan dek. Er waren zelfs meer en 
nieuwe hens nodig. Behalve besturen, beleid uitzetten, moest er ook praktisch gehandeld 
kunnen worden, en dan nog behoorlijk intensief ook. Begin 2001 werd het bestuur van de 
Stichting daarom aanzienlijk aangevuld en versterkt. Na verloop van tijd trad Mari van der Vlis, 
inmiddels 10 jaar voorzitter, terug en werd Junte de Savornin Lohman voorzitter. De politiek 
had in 2000 een klassieke poging gedaan kool en geit te sparen, inclusief een ontsnappings-
route. De gemeenteraad had burgemeester en wethouders namelijk opgedragen 
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Bloemenwaaier Schulpvijver

2000-2010: ZWAAR WEER 



Beeckestijn te verkopen, maar wel onder de voorwaarde zich in te zetten voor het 
behoud van het museum met stijlkamers en de tuinen met hun bijzondere 
stijlkenmerken. Maar ‘zich inzetten’ is geen garantie voor beoogd resultaat. Als dat behoud 
niet lukte, jammer dan.  

Volgens de raad moesten later ook de 
Vrienden in de onderhandelingen met 
potentiële gegadigden worden betrokken. 
Eén gegadigde voor Beeckestijn was 
overigens al jaren in beeld bij de gemeente: 
de Vereniging Natuurmonumenten. Wat 
betreft Natuurmonumenten liefst voor een 
symbolisch bedrag. Dat met die tuinen zou 
dus misschien wel lukken, al stond 
Natuurmonumenten in 2000 nog niet erg 
bekend om ervaring met gedetailleerd 
cultuurgroen. En wat moesten zij met de 
opstallen, de stijlkamers, de 
tentoonstellingen, de spelers van de Living 
History, de andere vrijwilligers, de 
waaiercollectie Felix Tal die specifiek aan 
Beeckestijn was gelegateerd…  
Een vergelijkbare private nationale 
organisatie met een ideëel maatschappelijk 
doel – maar wel gesteund door allerlei 
wetgeving – zoals het grote voorbeeld de 
National Trust in Engeland, voor het bezit, 
behoud en integrale beheer van adellijke 
huizen met grote tuinen, historische 
objecten én ongerepte natuur in al zijn 
vormen, met een enorm bestand aan 

vrijwilligers in allerlei soorten en maten, was 
in Nederland nooit van de grond gekomen. 
En dan nog: ook al leek overdracht aan 
Natuurmonumenten aanvankelijk nog het 
meest redelijke perspectief, dit idee werd 
niet steeds unaniem gedragen door het 
gemeentebestuur, zeker niet voor een 
symbolische bedrag. Regelmatig leek het 
plan om Beeckestijn ‘in de markt te zetten’ 
of te wel gewoon te verkopen aan de meest 
biedende, de overhand te krijgen. Een 
tijdlang verdween Natuurmonumenten later 
volledig uit beeld bij de gemeente, en was 
de organisatie zelf ook niet meer 
geïnteresseerd. De voorzitter die in 2003 de 
hamer overnam van Junte de Savornin 
Lohman, John Veltman, werd tijdens zijn 
periode geconfronteerd met wisselende 
wethouders die Beeckestijn in de 
portefeuille hadden en elk op hun beurt 
anders dachten – of weer eens anders 
moesten denken van de raad – over het 
behouden respectievelijk afstoten van 
Beeckestijn. Eén van die wethouders was 
zelfs een voormalig lid van het bestuur van 
de Vrienden!!
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(Uit de waaiercollectie van Felix Tal) Jarenlang was Beeckestijn een van de weinige musea in 
Nederland waar in wisselende kleine tentoonstellingen permanent waaiers te zien waren. 
Door sluiting van het museum werd in het najaar van 2010 de waaiercollectie Felix Tal door 
de gemeente Velsen overgedragen aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). 



Ook op ambtelijk, uitvoerend niveau had het bestuur van de Vrienden soms even de wind 
mee, maar meestal tegen – en dan nog met kracht ook. Maar het bestuur bleef met iedere 
betrokken partij in gesprek, en zocht zelf partners op waarvan steun was te verwachten, welke 
kant de golven ook opklotsten. John Veltman had er bijna een dagtaak aan, maar werd 
daarbij gelukkig intensief geassisteerd door een ander bestuurslid van het eerste uur dat 
eerder was afgetreden, maar weer toetrad toen het schip met zure appelen de lucht 
verduisterde, Léon Klein Schiphorst.  

Weldra was de storm aangewakkerd tot orkaankracht. Het schoot alle kanten op. Het idee 
Beeckestijn gewoon te verkopen aan de meest biedende, kreeg inderdaad de bovenhand. Er 
werd een verkoopbrochure gemaakt en begin 2006 zou men kunnen gaan bieden. Dat 
betekende, zoals gebruikelijk in de vastgoedwereld, dat de opstallen ‘leeg en onverhuurd’ 
zouden moeten worden verkocht. De horeca moest er uit – maar dus ook het museum met 
zijn stijl kamers. Scheelde meteen op de begroting.  
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Begonnen als organisatie voor het flankerend ondersteunen van de buitenplaats als 
samenhangend geheel, moest het bestuur van de Vrienden onderhand constateren dat er moest samenhangend geheel, moest het bestuur van de Vrienden onderhand constateren dat er moest 
worden gered wat er te redden viel. Discreet en tactisch overleg aan de zijlijn met allerlei worden gered wat er te redden viel. Discreet en tactisch overleg aan de zijlijn met allerlei 
betrokkenen was niet meer toereikend. Er moest meer en meer luidruchtig actie worden 
ondernomen, publiciteit gezocht, ingesproken, met als meest aandacht trekkend culminatiepunt ondernomen, publiciteit gezocht, ingesproken, met als meest aandacht trekkend culminatiepunt 
een wat ouderwetse ‘bezetting’ van Beeckestijn eind 2005, waarbij de ‘Living History’ spelers 
van de buitenplaats nog één keer konden schitteren in hun rollen. Tot in de hoogste regionen 
van de erfgoedwereld werd het verzet georganiseerd. 



De sluiting werd voorbereid

De tuinen konden desgewenst in aparte 
kavels worden overgenomen. Zelfs de 
kapelwoning zou met een lapje grond 
eromheen apart kunnen worden 
verkocht aan particulieren. Letterlijk en 
figuurlijk dreigde het erfgoed te 
versplinteren. Verzet in de hoogste 
regionen van de erfgoedwereld, acties 
en bezetting tegen de opheffing van het 
museum mochten niet meer baten. 
Februari 2006 sloot het de deuren en 
werd het ontmanteld. Maar de acties 
zorgden er wel voor dat de 
Vriendenstichting uit de coulissen kwam 
en voortaan als een steeds serieuzere 
gesprekspartner werd behandeld. De 
Vrienden kregen hun adviesrecht bij 
de verkoop bevestigd – en zij werden 
bijgevolg door enkele potentiële 
bieders vooraf gesondeerd. Het 
bestuur zag allerlei gegadigden van 
diverse pluimage passeren. Een failliete 
baron, vermogende particulieren, een 
projectontwikkelaar met niet zo’n solide 
reputatie, een horeca-ondernemer. In 
ieder geval is er intussen ook een 
belangrijke nieuwe gesprekspartner uit 
de wereld van het erfgoedbehoud 
bijgekomen: Vereniging Hendrick de 
Keyser. Een vertrouwenwekkende constellatie doemt daarmee op: Natuurmonumenten als 
eigenaar van de grond, het groene erfgoed, en De Keyser als eigenaar van de opstallen, het 
gebouwde erfgoed. Nog niet zo innig verstrengeld als het voorbeeld de National Trust, maar 
inmiddels al vaker samenwerkend om dergelijke objecten samen over te nemen en voor 
eeuwig te beheren.  

Vooral door het overwicht van de lokale partij in raad en B&W scheelde het evenwel niet veel 
of de meest biedende, een projectontwikkelaar met een summier en vaag plan voor de 
vereiste ‘culturele bestemming’ van het hoofdhuis, was eigenaar geworden. In het College 
staken de stemmen, maar doordat de stem van de burgemeester dubbel telt sneuvelt het 
voorstel daar. Enige dagen later wordt bij de gemeenteverkiezingen de lokale partij 
gedecimeerd en liggen de machtsverhoudingen in de raad volledig anders. De verkoop aan 
de hoogste bieder is echt van de baan. De Vrienden komen even in het rustige oog van de 
orkaan, met boven zich stralend blauwe lucht. !
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Ingewikkelde uitruil  

De rust duurt niet lang, en de wolken 
pakken weer samen, want de gemeente 
heeft een tijdelijke eigenaar gevonden in de 
Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie 
van LNV, die door een grondruil de 
gemeente min of meer met gesloten 
beurzen van Beeckestijn afhelpt tegen 
grond in de Velserbroek, die op zich weer 
kan dienen voor uitruil met natuur-
ontwikkeling in de Ecologische Hoofd-
structuur elders in de gemeente. Dat is 
natuurlijk een nogal complex en dus 
langdurig proces, maar daardoor is er ook 
een zwaarwichtige betrokkene bijgekomen 
in de overlegstructuur. Een afdeling van een 
departement laat zich niet de wet 

voorschrijven, die trekt zijn eigen plannen, 
zoals de overleggers merken. En, oh ja, de 
Provincie zit er ook nog tussen, die moet 
alles uiteindelijk goedvinden. Gelukkig ligt 
de eindbestemming wat betreft het 
eigendom wel eindelijk vast. De grond van 
Beeckestijn aan Natuurmonumenten en de 
opstallen aan Hendrick de Keyser. De totale 
overdracht is geborgd door vastgelegde 
voorwaarden; houden de nieuwe eigenaren 
zich daar niet aan, dan kan de oude 
eigenaar ingrijpen. Gevraagd of 
ongevraagd, de Vrienden bemoeien zich in 
dit complexe krachtenveld met alles en 
iedereen die er toe doet inzake de 
buitenplaats. De voorzitter is in veel 
gevallen zelfs de verbindende schakel 
tussen al die partijen.  

Nationaal tuinmuseum, Podium voor Tuin- en LandschapsCultuur, of …?  

Gelijktijdig wordt er door de Vrienden met 
alle gesprekspartners samen nagedacht 
over een belangrijke voorwaarde voor de 
overdracht: de openbare, passende 
culturele invulling van de integrale 
buitenplaats. Zeer ambitieuze plannen 
worden gesmeed, onder andere voor een 
nationaal tuinmuseum. Voor de 
totstandkoming worden een Consortium 
en een Stichting Projectrealisatie 
opgericht. De plannen voor het 
tuinmuseum worden uiteindelijk weer 
omgesmolten en afgeschaald tot een wat 
minder ambitieus Podium voor Tuin– en 
LandschapsCultuur. Er wordt geld voor 
de ontwikkeling daarvan gevonden en er 
komt een stichting voor de exploitatie 
van de buitenplaats. In 2007 zijn de 
opstallen in eeuwigdurende erfpacht 
uitgegeven aan Hendrick de Keyser, in 
2010 kwam de grond eindelijk echt in 
handen van Natuurmonumenten.   
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Wapenfeiten

De Vrienden kunnen op van alles trots 
terugkijken (en ook juist met pijn in het hart 
naar niet geslaagde interventies). Om een 
enkel specifiek voorbeeld te noemen van het 
positieve effect van permanente 
oplettendheid: de Vrienden mogen als 
wapenfeit optekenen dat een ogenschijnlijk 
onbelangrijke splinter van de buitenplaats, 
de kapelwoning met de grond eromheen, 
niet afgesplitst is maar in het complex blijft. 
Keer op keer hebben zij er op langrijk 
cultuurhistorisch element is in de tuinen en 
daarom een integraal onderdeel moet 
blijven. Na deze turbulente periode draagt 
John Veltman de hamer in 2010 over aan Rob 
van den Brink, die op zijn beurt de hamer in 
begin 2012 overhandigt aan Hugo Brink, 
anno 2016 nog steeds voorzitter. Maar de 
Vrienden konden vanaf 2010 niet op hun 
lauweren gaan rusten. Allereerst moest 
worden nagedacht over de nieuwe rol. 
Gestart als zijdelingse ondersteuners van een 
geoliede bestaande instelling waren zij 
noodgedwongen tot actiegroep geëvolueerd 
en uiteindelijk ook tot postillion d’amour 
tussen alle betrokkenen. 

Maar nu?  
Het paar Natuurmonumenten en De Keyser waren aan elkaar en de buitenplaats geklonken, 
moesten het verder zelf redden en alle vaders en moeders keken toe. In de wieg lag een 
stichting die de exploitatie en de culturele invulling moest gaan doen. Gaat dat allemaal wel 
goed?  

2010 – 2016 en DAARNA: NOG GEEN RUSTIG VAARWATER  

Met deze laatste vraag was eigenlijk de nieuwe taak voor een deel gegeven. De opgebouwde 
expertise, het uitgebreide netwerk, de solide achterban, de constructieve adviezen, in de 
praktijk ook de bijna dagelijks betrokkenheid bij beleid en uitvoering: de Vrienden hadden 
zich ontwikkeld tot een stevige en gerespecteerde stem in het kapittel. In feite volledig 
onafhankelijk geworden van welke instelling dan ook. Geknipt om de partijen te adviseren en 
kritisch toe te zien, vooral op de realisatie van die geborgde voorwaarden. De oude eigenaar 
staat ten slotte op wat meer afstand.  
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Dit in neogotische stijl opgetrokken 
huisje dateert uit 1770 en wordt door 
Monumentenzorg ‘zeldzaam 
authentiek’ genoemd. Het werd als 
follie gebouwd en altijd door de 
tuinman bewoond. Het unieke 
gebouwtje is het enige tuinsieraad dat 
ook op de plattegrond van architect 
Michael voorkomt. 

Kapelwoning



Organisatie en uitvoering van de culturele invulling was voortaan een taak voor de nieuwe 
stichting, dus dat was ook niet meer aan de orde. De Vrienden konden dankzij het 
opgebouwde vermogen wel doorgaan met incidenteel bescheiden financiële ondersteuning 
aan alle partijen, maar aangezien de nieuwe stichting voor een sluitende exploitatie van de 
opstallen moest zorgen en Natuurmonumenten verantwoordelijk werd voor de exploitatie van 
het terrein, besloot het bestuur van de Vrienden dat financiële bijdragen in principe 
voortaan moesten resulteren in tastbare blijvende objecten.  

Feest! Geschenken!  
Het eerste object met dat karakter was de nieuwe fontein in de schulpvijver die door de 

Vrienden werd geschonken aan Natuurmonumenten ter gelegenheid van de officiële viering 
van de overdracht. Beetje lastig cadeau, dat weten de Vrienden zelf ook, want eigenlijk hoort 
een fontein niet in een vijver die in 1719 was bedoeld als gladde spiegel. En ooit hadden de 
Vrienden zich gecommitteerd aan het herstel van de tuinen volgens de kaart van Michaël, 
waar de schulpvijver nog steeds een spiegel was. Maar ja, de gemeente had er ook altijd een 
fontein in, en het publiek waardeert het zeer. Met het zonnetje er in is het ook letterlijk een 
schitterend centraal blikpunt. Natuurmonumenten zou dat ook wel willen, die restauratie 
volgens de kaart van Michaël – inclusief spiegelvijver zonder fontein – maar het wordt al snel 
duidelijk dat zoiets onhaalbare investeringen vergt. Het is ook de vraag of dat herstel naar 
‘authenticiteit’ moet, want volgens de huidige inzichten is er ook veel voor te zeggen om de 
latere geschiedenis van het erfgoed zichtbaar te laten. Compromissen zijn onvermijdelijk; 
keuzes voor cultuurhistorische bijzonderheden en natuurwaarden moeten regelmatig worden 
afgewogen tegen pragmatische eisen van het dagelijks gebruik en de bestaande situatie.  
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Een pókemon bij de nieuwe fontein?



Titanenopdracht  
Natuurmonumenten staat voor een 
Titanenopdracht. Het enorme terrein heeft 
niet alleen incidenteel groot onderhoud en 
herstel nodig maar moet ook structureel 
bijgehouden worden. De Vrienden denken 
mee bij het ontstaan van beheer- en 
herstelplannen. Eén ding wordt duidelijk: 
het materiële beleidsdoel van de Vrienden 
van de eerste decennia, het herstel van de 
tuinen naar de toestand anno 1772, blijft 
richtsnoer in gedachten en handelen, maar 
zal waarschijnlijk nooit daadwerkelijk 
helemaal gestalte krijgen. De kaart van 
Michaël blijft evenwel regelmatig echt op 
tafel komen als referentie. Inmiddels kan 
door iedereen worden geconstateerd dat 
stap voor stap de plannen worden omgezet 
in daadwerkelijk herstel en beheer door 
Natuurmonumenten. De tuinen knappen 
zienderogen op. Helaas staat daartegenover 
dat het park tegelijkertijd erg slijt. Naast veel 
wandelaars trekt het ook een grote groep 
bezoekers met hun paarden en honden. Zo 
zijn in de afgelopen kwart eeuw de tuinen 
een druk regionaal hondenuitlaatcentrum 
geworden, ook voor professionele 
uitlaatservices. Inmiddels wordt daar stap 
voor stap paal en perk aan gesteld. 
Bezoekers zonder viervoeters vormen nog 

steeds een minderheid. Dat is een dilemma 
voor Natuurmonumenten. Bijkomstig effect: 
de meest reguliere bezoekers komen niet 
voor de culturele invullingen, zeker niet voor 
die in het hoofdhuis.  

Exploitatie van de opstallen  
Hendrick de Keyser bracht vanaf 2008 de 
grote opstallen inwendig en uitwendig op 
orde met het inhalen van achterstallig groot 
onderhoud; uitbater Brasserie Beeckestijn 
trekt in 2011 in het Noordelijk Koetshuis, het 
Podium voor Tuin- en LandschapsCultuur 
zorgt voor een permanente opstelling op de 
begane grond van het hoofdhuis en 
organiseert en houdt er incidentele 
activiteiten.  
Op de verdieping betrekken bedrijven de 
beschikbare kantoorruimtes. Het tij zit wat 
dat betreft ook niet mee. Was de 
kantorenmarkt vanaf 11 september 2001 
internatiaal al problematisch aan het worden, 
de bankencrisis van 2008 leidde tot een 
economische depressie waarvan de naweeën 
nog steeds voelbaar zijn. Bovendien hebben 
de ontwikkelingen in de digitale wereld de 
vraag naar kantoren mede doen instorten. 
Lokale uitzonderingen daargelaten, is er 
overal een structureel overschot aan 
kantoorruimte. En het ziet er niet naar uit dit 

!13

Neo-baroktuin Kruidentuin



binnen korte tijd gaat veranderen. Lastig 
voor Beeckestijn, want uit structurele en 
incidentele verhuur moest de culturele 
invullingen van de begane grond van het 
hoofdhuis zoveel mogelijk sluitend worden 
gefinancierd. En die invullingen moesten zelf 
ook inkomsten genereren. Er kwam een 
vaste opstelling over Beeckestijn in relatie 
tot tuin- en landschapsarchitectuur en er 
werden wisselende tentoonstellingen 
georganiseerd. Door gebrek aan middelen 
zijn deze invullingen nooit goed van de 
grond gekomen. Af en toe, bijvoorbeeld met 
de grote ‘Folly-tentoonstelling’ in huis en 
tuin in 2014 komen er wel drommen, maar dit 
stuit de dalende tendens in de aantallen 
bezoekers niet op de langere termijn. Ook 
de andere tentoonstellingen en activiteiten 
compenseren dit niet. Overigens ook niet in 
de tuin: een aantal geplande publieks-

markten voor 2016 moest worden afgelast 
wegens ondermeer gebrek aan 
belangstelling. Bovendien leert de ervaring 
met kijkers de afgelopen jaren dat de 
gemiddelde bezoeker van het hoofdhuis ook 
veel conventioneler is in zijn verwachtings-
patroon over wat hij of zij te zien gaat 
krijgen. Men verwacht stijlkamers, gedekte 
tafels met glinsterend bestek, porselein-
kasten, kroonluchters, keukens die er uitzien 
of het personeel er net uit weg is, voor-
ouderportretten, silhouetjes van bepruikte 
regenten, in de was gezette buikige 
buffetten. En dat liefst verder tot leven 
gewekt door rondleiders of ‘living history 
spelers’ in glanzende sitsen en ruisende 
rokken. Enkele bezoekers van ver vragen 
zelfs naar de waaiercollectie Tal en moeten 
worden teleurgesteld. Er gaan soms dagen 
voorbij dat zich niet één bezoeker aandient. 

Volle tuin leeg huis 
Kort door de bocht samengevat: anno 2016 een te leeg huis, te weinig bezoekers, en een tuin 
te vol met voornamelijk één soort bezoekers. Toegegeven, die laatste categorie geeft wel 
levendigheid, maar niet de bezieling, de adem voor de buitenplaats die werd aangeduid in 
het begin van dit historisch overzichtje.  
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Cadeaus!  
Wij Vrienden denken zoals altijd mee met alle partners om de bezieling nieuw elan te geven. 
Wij willen de partijen echter ook zichtbaar stimuleren bij hun inspanningen. En wat is er 
danmooier om een jubileum daarvoor aan te grijpen. In plaats van een feest, of iets dergelijks 
vluchtigs, willen we daarom geheel in lijn met ons beleid iets blijvend tastbaars toevoegen 
aan de buitenplaats.  

Natuurmonumenten is in het terrein voor 
iedereen zeer zichtbaar bezig met de 
toekomst, en we weten dat daarbij ook stap 
voor stap maatregelen horen om ook andere 
bezoekers dan alleen de hondenuitlaters 
plezier te laten beleven aan het terrein. 
Binnenkort, als het meezit gelijk met de 
tweejaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van 
de donateurs, vrijwilligers en alle 
samenwerkende partijen op de buitenplaats, 
worden de opgeknapte reposoirs en het 
verbeterde centraal plateau opgeleverd. Dat 
moment zullen de Vrienden in het kader van 
het 25-jarig bestaan markeren met de 
schenking van twee parkbanken bij de 
schulpvijver, net als eerder is gebeurd bij 
het herstel van de schulpvijver. Deze twee 
komen aan de oostkant, waarmee een 

symmetrische opstelling is voltooid. 
Hendrick De Keyser, de Stichting Beeckestijn 
en de uitvoerende organisatie Buitenplaats 
Beeckestijn zullen eind 2016, begin 2017 hun 
nieuwe plannen bekend maken voor de 
opstallen en de culturele invulling. Op het 
moment van afsluiten van de redactie van 
deze nieuwsbrief was ons over de inhoud 
daarvan nog niets bekend. Maar als 
jubilarissen wilden wij de verantwoordelijken 
voor de opstallen toch ook bedenken met 
een schenking. Vanouds stonden terzijde van 
de voordeur altijd twee ferme kuipen met 
glanzende forse laurierkegels. Deze zijn 
verdwenen en vervangen door wat 
kwijnende struikjes. Vandaar dat wij die 
oude situatie weer zullen herstellen op 
kosten van de Vrienden.   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De reposoirs op Beeckestijn zijn bijzonder omdat ze al in 1772 op 
de Kaart van Michael voorkwamen. Ze zijn er getekend in de vorm 
van een 18e-eeuwse passer, een symbool van de scheepvaart en de 
vrijmetselarij. Dit maakt ze uniek in Nederland.



Zoals reeds vermeld door Hugo Brink is dit jaar de klok op het hoofdhuis weer hersteld door 
Hendrick de Keyser. De nog ontbrekende middelen voor het uur- en luidwerk zullen op 
kosten van de Vrienden worden aangebracht.  

Met deze schenkingen in ons jubileumjaar willen wij onze overtuiging uitspreken dat 
Buitenplaats Beeckestijn met zijn rijk doch woelig verleden, niet alleen nu maar ook in de 
toekomst relevant is en blijft voor het cultureel erfgoed van Nederland. Wij hopen daarom 
van harte dat we nog vele jaren aan deze 25 jaar kunnen toevoegen om zo een bijdrage te 
leveren aan ons aller erfgoed Beeckestijn.  

Namens het bestuur van de Vrienden  
Andries Vonk  
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Geef om het behoud van Beeckestijn en word donateur! 

• U wilt dat Beeckestijn een culturele bestemming heeft, waarbij huis en 
tuinen als een geheel worden beheerd 

• U wilt graag dat de historische tuinen verder gerestaureerd worden 
• U wilt dat de buitenplaats publiek toegankelijk blijft 
• U wilt dat er toegezien wordt op de naleving van de gemaakte 

afspraken 
Al voor €15 helpt u daaraan mee. Als donateur ontvangt u minimaal 2 
keer per jaar onze digitale nieuwsbrief; u ontvangt korting op de toegang 
van exposities in het hoofdgebouw; u bent van harte welkom op de 
donateursbijeenkomst, die we om het jaar organiseren. 
Hoe word ik donateur? 
Ga naar http://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/donateur of stuur een 
briefje naar het secretariaat. 

Deze nieuwsbrief wordt 2x per jaar uitgegeven door: 
Stichting Vrienden van Beeckestijn Correspondentie 

kan gericht worden aan de secretaris: Jorgen Rasmussens, 
Marnixlaan 23, 1985 AN Driehuis 

http://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/donateur
http://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/donateur



