
Dwaze bouwsels in de tuin 

19 juni 2014 - Ooit stond er op landgoed Beeckestijn een kluizenaarshut. In de hut verbleef 
vermoedelijk een acteur die deed alsof hij de eenzaamheid overpeinsde. Als hij er niet was, 
zette men een pop voor de deur om diepzinnig in de verte te staren. Zinloos? Ja. Toch waren 
zogenaamde follies, gebouwtjes zonder nut of noodzaak, begin achttiende eeuw 
immens populair. 

Folly is Engels voor ‘dwaas’, en dat is het. Neem nou een huis waar je niet in kunt. Of een 
tempel in de achtertuin. De komende maanden blaast landgoed Beeckestijn de follies nieuw 
leven in. Aanstaande zondag opent de tentoonstelling ‘Zomeren op de buitenplaats’. Tien 
kunstenaars bouwden een hedendaagse folly. Zo maakte de Japanse kunstenares Chikako 
Watanabe speciaal voor alle hondenuitlaters op het landgoed een ‘hondenfolly’ met dogwalk. 

De kunstenaars van nu lieten zich inspireren door een kaart van de stijltuinen uit 1772, 
waarop ook alle follies van het landgoed staan aangegeven. Naast een kluizenaarshut 
bevatte de collectie een kapel en een triomfboog. Alleen de kapel, inmiddels het oudste 
neogotische bouwwerkje van Nederland, is er nog van over. Het hebben van een folly was 
destijds heel modieus. Vooral thema’s uit de oudheid deden het goed. Gloednieuwe ‘Griekse’ 
zuilengangen werden half ingestort gebouwd om ze op een ruïne te laten lijken. Wie niet 
ruim genoeg in de centen zat om de folly speciaal te laten ontwerpen, kon ook een ‘pre-fab’ 
folly bestellen. Op de binnententoonstelling in het landhuis is een voorbeeld van zo’n 
bestelgids voor zelfbouwfollies te zien. Daarin is onder meer te lezen dat een fatsoenlijke 
hermitage ‘van één kant met natuurlijk ruw bemost hout’ bedekt is. 

Aangename huivering 

,,Toch waren follies zeker niet nutteloos”, zegt Nathalie Faber, directrice van Stichting 
Beeckestijn en curator van de tentoonstelling. ,,Heel praktisch gezien moesten follies 
stimuleren om door de tuinen te wandelen, maar ze moesten ook vermaken en emotioneren. 
Een kluizenaarshut moest bijvoorbeeld inspireren om na te denken over eenzaamheid, wat 
helemaal niet zo vervelend hoeft te zijn. Het zien van een hutje moest een aangename 
huivering veroorzaken.”De follytentoonstelling is al sinds haar aanstelling in 2010 een wens 
van Faber. ,,De tuinen maken landgoed Beeckestijn uniek. Deze buitententoonstelling maakt 
gebruik van die tuinen én van de geschiedenis van Beeckestijn als plek om te reflecteren 
over de ‘waardevolle nutteloosheid’ van het menselijk bestaan.” De folly van Leonard van 
Munster gaat zo op in het landschap, dat menig voorbijganger er niet direct een kunstwerk in 
ontdekt. Van buizen en metaal maakte hij een drijvende industriële stad middenin de fontein. 
,,Sommige mensen denken dat het een waterzuiveringsinstallatie is om iets tegen het kroos 
te doen”, grinnikt de kunstenaar. Net als de follies van weleer weet zijn bouwsel te foppen, 
omdat het precies niet datgene doet waar het voor gemaakt lijkt te zijn. ln zijn lieslaarzen en 
waterwerkpak lijkt van Munster ook wel wat op een monteur als hij de laatste hand legt aan 
zijn buizenstelsels. Zijn ontwerp moet lekker contrasteren met de natuur erom heen. ,,De 
tuinen hier zijn romantisch en moeten de indruk wekken heel ‘natuurlijk’ te zijn. Maar 
iedereen weet dat deze tuin volledig ontworpen is. Een industrieterrein zoals Tata Steel 
daarentegen is ontworpen, maar verandert door de grootsheid en de veelheid al snel in een 
soort buizenbos. Met die tegenstelling wilde ik iets doen.” 



 
 

 
 
Kunstenaar Berend Strik hees zijn stalen huisje de bomen in, recht boven de plek waar 
vroeger de kluizenaarshut stond. Het open huisje met dichtgetimmerde ramen en deuren 
moet de bezoeker inspireren de blik naar binnen te richten. De folly van Maze de Boer is een 
optische illusie. Van een afstandje lijkt het een echt tuinhuisje, van dichtbij blijkt het om een 
3d-schilderij te gaan. Een folly moet immers foppen. ,,Een buitenhuisje leek mij wel op zijn 
plek. Beeckestijn was zelf immers het buitenhuisje van de adellijke stadsmensen.” 

Tentoonstelling 

De tentoonstelling ‘Zomeren op de buitenplaats’ is van aanstaande zondag tot 28 september 
te zien. De tuin is dagelijks geopend en vrij toegankelijk. Het landhuis is open van donderdag 
t/m zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
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