
De vorstelijke
toegangslaan

Willem Overmars

Toegangslaan tot Het Loo

Willem III en zijn vrouw Mary putten bij de aanleg van
de monumentale lanen van het Loo en Hampton Court
uit een lange traditie, waarbij Italiaanse impulsen ver-
bonden waren met wetenschap en praktische zin van
Hollandse bodem, en met een Franse tuinarchitect als
de verspreider van ideeën. Dit artikel gaat vooral over
lanen in de Nederlanden in de zeventiende en de acht-
tiende eeuw, met de nadruk op de zeventiende eeuw,
de periode vóór William and Mary.
Na hun tijd bleef een bepaalde, Hollandse manier van
lanen aanleggen nog bijna gedurende een eeuw gang-
baar op de grote ontginningslandgoederen in de Neder-
landen.

Scamozzi, Honselaarsdijk en Mollet

"De woningen van vorsten (..) moeten een toegang
hebben vanaf de hoofdweg en speciaal vanaf de zee of
de rivier; en (..) een grote open ruimte, groot genoeg
om de stoet van een ambassadeur, of een ander groot
heer, te ontvangen, of deze nu in koetsen komen, in
boten, ofte paard." Dit zegt de grote Italiaanse archi-
tect en theoreticus Alberti in zijn 'De re aedificatoria'
uit 1452 (zie ook Hopper 1983).
Deze en soortgelijke adviezen worden in de vijftiende
en zestiende eeuw bij vele belangrijke gebouwen in
Italië toegepast, zoals bij de Villa Montalto in Rome in
1585 (figuur l ) .
Ruim anderhalve eeuw na Alberti, in 1615, geeft de
architect Vincenzo Scamozzi een beschrijving 'van de
wegen die naar villa's leiden'. De eerste eis van Sca-
mozzi is dat de toegangswegen uitkomen op de belang-
rijkste facade van het gebouw, om de schoonheid en
voornaamheid ervan te benadrukken. Vlak voor het
gebouw is een weids en ruim plein nodig, niet alleen
om een indruk van grootsheid te geven, maar ook om
ervoor te zorgen dat ruitergezelschappen en rijtuigen
kunnen komen en gaan zonder elkaar te hinderen. Zo'n
plein moet de vorm hebben van een 'mezzaluna', een
halve maan of van een halfrond.
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Laan aan de 'achterkant' van de Slangenburg; op de
voorgrond een rondeel. Foto Jan Stronks

De Slangenburg. Vergelijk de foto

Wegen die naar een voornaam gebouw leiden, moeten
breder en ruimer zijn dan gewone wegen, om een
indruk te geven van heerlijkheid, van sier en van ge-
mak (perche danno indicio di magnificenza, & appor-
tano comodita, & ornamento).
De wegen kunnen mooier gemaakt worden door aan
één kant, aan beide zijden, ook wel in vier rijen, bomen
te planten. Zo'n vierrijige laan heeft dan drie wegen:
een brede in het midden voor ruiters en koetsen, en
twee smallere ter weerszijden voor de voetgangers. De
voordelen die een laan brengt, zijn schaduw, en daar-
mee koelte tijdens de hitte van de zomer, schoonheid
en nut vanwege de houtopbrengst.
Scamozzi's tractaat was in 1635 aanwezig in de biblio-
theek van de Hollandse geleerde Constantijn Huy-
ghens, samen met maar liefst vijf uitgaven van Vitru-
vius, de boeken van Barozzi da Vignola. van Serlio,
van Alberti, en van de Franse architect Androuet du
Cerceau. Ook in de bibliotheek van Prins Maurits,
waarvan een inventaris uit 1608 bewaard is gebleven,
kwamen Italiaanse architectuurhandboeken voor, o.a.
van Da Vignola, Pietro Cataneo en de klassieke Vitru-
vius.
De Italiaanse ideeën waren in de Nederlanden bij de
vorsten en geleerden wél bekend, en we mogen aanne-
men dat dit ook gold voor Maurits jongere halfbroer,
Frederik Hendrik (1584-1647), die in 1625 de grote

Figuur 1.
Villa Montalto te Rome. gebouwd door Fontana in 1585
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Figuur 3. Omstreeks 1625 werd de monumentale toegangslaan
van New Hall in Essex aangelegd.

Figuur 2. Honseiaarsdijk met toegangslaan: kaart uit 1625 van
Floris Jocobz. Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage. (Nassau
Domeinraad, eerste afdeling, vervolg nr. 1475, fol.22).

oprijlaan voor het paleis Honseiaarsdijk liet aanleggen
(figuur 2).
Hiervoor werd een laan ontworpen met maar liefst 8
rijen bomen in de richting van de as van het huis. Vlak
voor het terrein met het paleis dat door een rechthoe-
kige gracht wordt omgeven, eindigt de laan in een
halve maan, zoals in Italië gebruikelijk was en door
Scamozzi werd aanbevolen.
Deze monumentale laan van Honseiaarsdijk is een
vroeg Noordeuropees voorbeeld van zo'n represen-
tatieve, vorstelijk toegang tot een paleis. In Engeland
komt dit motief in dezelfde tijd voor in New Hall (in
het graafschap Essex), waar de hertog van Bucking-
ham omstreeks 1625 een dubbele laan met halfrond
voor het huis liet aanleggen (zie figuur 3).
Opvallend is dat een dergelijke toegangslaan in de
Franse tuinkunst in de zestiende eeuw nauwelijks voor-
komt. Noch in Fontainebleau, noch in andere' Franse
parken als Anet, Montceau-en-Brie, Chenonceau of,
iets later, St. Germain zijn lanen te vinden met de
monumentale werking van een in de as van het paleis
gelegen halfrond.
Pas in het midden van de zeventiende eeuw komt het
motief van zo'n vorstelijke toegangslaan regelmatig in
Frankrijk voor, zoals in St. Maudé (1663), en in het
Versailles van vóór André Ie Nótre (figuur 9). Florence
Hopper (1983) en David Jacques toonden aan dat de
plattegrond van Honseiaarsdijk door André Mollet ge-
bruikt werd in zijn boek 'Le Jardin de Plaisir' van
1651. Het tweede model uit dat boek (figuur 4) toont
het door water en lanen omgeven park met een monu-
mentale centrale as, zoals Mollet dat in Honseiaarsdijk
had aangetroffen toen hij daar in 1633, zo'n acht jaar
na de aanleg van de laan, de tuindecoraties ontwierp.
Aan dit model voor een prinselijke aanleg heeft hij het
ganzepoot-motief toegevoegd.
Mollet zegt in zijn boek over de lanen:
"In de eerste plaats vinden wij dat het koninklijk paleis
gesitueerd moet zijn op een gunstig gelegen plaats
zodat er allerlei verfraaiingen aangebracht kunnen
worden, vooral de aanleg van een brede laan, beplant
met twee of drie rijen iepen of linden. (...) De laan moet
loodrecht op de voorgevel van het paleis worden ge-
projecteerd, waarbij aan het begin een grote halve
cirkel of een vierkant moet worden gemaakt."
Kortom: het motief van de vorstelijke toegangslaan is
van Italiaanse oorsprong. Het werd omstreeks 1625 in
Honseiaarsdijk toegepast, en via het tuinarchitectuur-
handboek van André Mollet uit 1651 verder verspreid.

Figuur 4. Voorbeeld van een parkaanleg bij een paleis,
(Mollet. 1651).
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Palladio, de Villa Emo en het amfitheater te Kleef

Een Italiaans voorbeeld dat waarschijnlijk rechtstreeks
van belang is voor Nederland is de Villa Emo van
Palladio. Van deze beroemde Villa, die omstreeks 1560
bij Fanzola in Noord-Italië werd gebouwd, zijn vooral
de plattegrond en de facade bekend uit Palladio's ar-
chitectuurboeken 'IQuattro Libri dell'Architettura'uit
1570 (figuur 5).
G.B. Favero schrijft.'
"Door de vleugels lijkt het huis zichzelf te projecteren
in het omringende landschap en het centrale deel, dat
langer lijkt door de brede toegangstrap en het marme-
ren plaveisel, lijkt het middelpunt van een ideale as,
die als een lange populierenlaan naar het noodden en
zuiden verder verloopt, te markeren. Het woongedeelte
is zo het ontmoetingspunt van twee matrices, de ene is
architectonisch en wordt gevormd door de open struc-
turen van de bijgebouwen, de andere is natuurlijk van
aard en bestaat uit de grote lanen met bomenrijen."
Volgens Favero ligt de Villa Emo in het boerenland in
de omgeving van Venetië, een gebied dat toen en ook
nu nog steeds bepaald wordt door de regelmatige ver-
kaveling uit de Romeinse tijd. Op een moderne opme-
ting zijn de centrale lanen van de Villa Emo duidelijk
te zien (figuur 6).
Volgens Wilhelm Diedenhofen, heeft de Villa Emo als
voorbeeld gediend voor het 'amfitheater" dat in 1657
in Kleef in aanbouw was (figuur 7).
Opdrachtgever hiervoor was de Kleefse stadhouder
Johan Maurits van Nassau. De architect was Jacob van
Campen, die niet alleen de bouwer was van het Johan
Mauritshuis in Den Haag, maar ook van het beroemde
stadhuis van Amsterdam. Er wordt verondersteld dat
Jacob van Campen tijdens zijn jeugd in Italië is ge-
weest, en daar ook Palladio's Villa Emo -met de lanen-
heeft gezien. Het amfitheater in Kleef heeft in ieder
geval dezelfde opbouw als de Villa Emo: een centraal
hoofdgebouwtje met aan weerszijden een vleugel met
elf bogen. In tegenstelling tot de Villa Emo zijn de twee
vleugels gebogen, een motief dat ook Palladio heeft
toepast in zijn Villa Trissino in Meledo. De vleugels
eindigen in een rechthoekig gebouw met een pirami-
devormig dak. Net als bij het Italiaanse voorbeeld
loopt er in het Kleefse amfitheater een as dwars door
het hoofdgebouw van de top van de heuvel achter het
amfitheater in de richting van de Elterberg aan de
voorkant van het amfitheater, dus tot ver aan de hori-
zon, aan de overzijde van het brede dal van de Rijn
(figuur 8).

j J

Figuur 5. Plattegrond en facade van de Villa Emo in Fanzola,
volgens Andrea Palladio (omstreeks 1560).

Links Figuur 6. Villa Emo, opmeting van de huidige situatie.
Volgens Favero maakt de as (in de vorm van een met
populieren beplante laan), die dwars door het huis loopt, deel
uit van Palladio's oorspronkelijke opzet.

Links figuur 7. Het amfitheater in Kleef. Fragment van een
tekening door Jan van Call (1656- 1706)

Figuur 8. Uitzicht vanuit het Amfitheater in Kleef op de kerk van
Elten aan de overzijde van het dal van de Rijn (Jan van Call).

a*»*
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Figuur 9. Ontwerp van het park van Versailles uit 1664: Plan
des Parcs de Versailles avant que Ie Roi y eut fait batir. Bibl.
Nationale, Parijs.

Figuur 10. Paleis Huis ten Bosch. Gravure in: P. Post, De Sael
van Orange 1655.
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Kleef is één van de weinige plaatsen in de lage landen
waar zowel water als een flink hoogteverschil aanwe-
zig zijn. Dit gegeven is gebruikt door de aanleg van
een reeks vijvers op verschillende hoogten in de hoofd-
as, en in de vorm van een langgerekte, grand-canal-
achtige waterpartij in de as van het amfitheater aan de
voet van de heuvel. Wellicht dat Jacob van Campen
hiermee in het voetspoor wilde treden van de ontwer-
pers van de beroemde waterpartijen van de Villa d'Este
bij Rome. Volgens Diedenhofen heeft Van Campen op
meer plaatsen in Kleef laten blijken inspiratie te heb-
ben opgedaan bij de Villa d'Este. Ook is het mogelijk
dat de architect op de hoogte was met het grote Grand
Canal dat in het begin van de zeventiende eeuw bij het
paleis van Fontainebleau werd aangelegd; dat 'canal'
werd, net als de waterpartij in Kleef en later die van
Hampton Court, begeleid door een rij bomen aan
weerszijden. De aanleg in Kleef is zeer goed bewaard
gebleven en is vrij toegankelijk.
Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), de
Kleefse bouwheer, was niet alleen een familielid maar
ook een zeer goede bekende van de prinsen Maurits en
Frederik Hendrik. Hij diende de Oranjes aan het Hol-
landse hof, hij bestuurde zelfs enige tijd Brazilië toen
dat gebied een Hollandse kolonie was. Hij bezat achter
het Binnenhof te 's-Gravenhageeen luxueuze woning-
met-tuin, het huidige, naar hem genoemde Maurits-
huis. Buurman en vriend van hem was Constantijn
Huygens, op wiens bibliotheek met daarin het boek
van Scamozzi hier eerder is gewezen.

Uit het voorgaande moge blijken, dat in de zeventiende
eeuw de theorie en de praktijk van de Italiaanse (tuin)-
architectuur in de Nederlanden tot in details bekend
waren in de kringen rond het hof der Oranjes, en dat
deze ideeën naar de eigen situatie vertaald werden en
in praktijk gebracht. Zelfs wordt er, vanwege de grote
betekenis van het werk van Palladio, wel van Hollands
Palladianisme gesproken.
In de parken speelden lanen een grote rol. Ze droegen
(en dragen) bij aan de steeds terugkerende dubbele rol
die tuinen spelen om 'utilita (opbrengst) e consolatio-
ne' (verkwikking) (Palladio) te brengen.

De ganzevoet

Het motief van de ganzevoet, de 'Patte d'Oie' (hoewel
het natuurlijk in samengestelde vorm een onderdeel is
van ieder sterrebos), komt in de zestiende en zeven-
tiende eeuw in de Franse en de Hollandse tuinen niet
voor. In Italië is dit motief in veel tuinen terug te vinden
o.a. bij de Villa d'Este (1560), bij de villa Montalto
(1585) (figuur 1) en bij de Villa Aldobrandini.
In Frankrijk is het motief in 1664 plotseling in volle
glorie aanwezig op een plan van Versailles, waar Le
Nötre toen net begonnen was (figuur 9).
In de Nederlanden wordt de ganzevoet omstreeks 1650
toegepast door Pieter Post in zijn ontwerp voor de
terreinen bij het paleis Oranjesael (Huis ten Bosch)
(figuur 10).
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Het ganzevoet-motief komt ook voor in het voorbeel-
denboek van André Mollet uit 1651 (figuur 4), toege-
voegd aan het van Honselaarsdijk afgeleide model.
Ook de Kleefse stadhouder Johan Maurits van Nassau
paste het motief toe in de omgeving van het amfitheater
in het midden van de zeventiende eeuw.
Mogelijk is ook bij het ganzevoet-motief sprake van
het rechtstreeks overnemen van een Italiaans motief
door zowel de Nederlanders als de Fransen. Pieter Post
werkte in allerlei projecten nauw samen met Jacob van
Campen, die, zoals reeds gezegd, Italië goed kende.

Frankrijk: decoratie en het 'grand canal'

Jan van der Groen, "Hovenier van Sijn Doorluchtige
Hoogheijt, den Heere, Prince van Orangien" (Willem
III), vertelt in zijn boek 'Den Nederlandtsen Hove-
nier':
"De eerste die men weet, dat de Lusthoven in eenige
schickelijcke orden hebben gebracht, zijn geweest de
oude Romeinen, de welcke daerna van de Italiaense
Princen hoffelijck en met verbeteringh zijn na-ge-
volcht; (...) Van daer is dese lustige vermakelijckheijt
door gantsch Europa voort geplant, (...) doch voorna-
melijck steeckt Vranckrijck tegenwoordigh boven alle
andere Landen in dese heerlijckheijt uyt, alwaer men
niet alleen de Koninklijcke Huysen en Hoven Fontai-
nebleau, St. Germain, etc., maar oock bijna, ontal-
lijcke, Princen, Graven en Edellieden hare Paleysen en
Lusthoven als aertsche Paradijsen, ziet proncken en
pralen."
De hovenier van prins Willem behandelt de klassieke
en Italiaanse achtergronden, maar geeft daarnaast ook
aan dat de tuinkunst in Frankrijk een belangrijke plaats
inneemt. Van der Groen vertelt verder, dat "de Prince-
lijcke Huysen en Hoven, bij Rijswijck, Hontsholre-
dijck, de Oranje Zael (Huis ten Bosch) wel by eenige
van de voornaemste in Vranckrijck gerekent worden."
Belangrijk in deze opsomming is, dat de parken van
Vaux-le-Vicomte en Versailles niet worden genoemd.
De invloed van die grootse parken van André Ie Nötre
is in de jaren waarin Van der Groen zijn boek schrijft

nog niet merkbaar. Toch was men in de Republiek
goed, en op een directe manier bekend met wat er in
Frankrijk gebeurde.
Prins Frederik Hendrik bijvoorbeeld had een Franse
moeder, Louise de Coligny en kreeg een Franse opvoe-
ding. Hij verbleef enkele keren voor vrij lange tijd in
Frankrijk. In 1598 was hij zelfs eenjaar lang in Parijs
en ook in 1609 verbleef hij enige tijd in die stad.

De betekenis die de Franse manier van tuinaanleg op
de Nederlandse tuinkunst in de zestiende en zeventien-
de eeuw heeft gehad, is ongetwijfeld groot. Met name
de indeling van tuinen in regelmatige vierkanten of-
rechthoeken was een (ook weer) Italiaans motief, dat
via de Franse kasteel- en paleistuinen in de Nederlan-
den bekend raakte.
Ook decoratieve elementen als 'parterres de broderie'
(bloemperken) kwamen uit Frankrijk naar de lage lan-
den. Jan van der Groen was een ijverig verspreider van
voorbeelden van Franse parterres. André Mollet werd
immers in 1633 naar Honselaarsdijk gehaald om er de
parterres aan te leggen.
Wat de lanen betreft waren de rollen evenwel omge-
keerd. Honselaarsdijk werd via het boek van Mollet tot
voorbeeld.
Een zeer belangrijk motief in de tuinkunst is wél in
Frankrijk groot geworden: het 'Grand Canal'. Een van
de eerste grote 'grand canaux' in de tuinkunst, was die
bij het paleis van Fontainebleau. Deze werd omstreeks
1607 aangelegd, en was aan weerszijden (1200 meter
lang), als een zeer brede laan, beplant met iepen. In dat
jaar was André Mollet, de zoon van de koninklijke
Franse tuinman Claude Mollet, ongeveer 14 jaar oud.
Hij zal het Grand Canal dus ongetwijfeld goed gekend
hebben. In ieder geval paste hij in 1661, toen hij
benoemd was tot Royal Gardener aan het Engelse hof,
het motief van het Grand Canal toe bij de uitbreiding
van de tuinen van Hampton Court, in combinatie met
een monumentale laan met een halfronde beëindiging
voor het paleis (figuur 12). Ook Jacob van Campen
legde in 1647 in Kleef een Grand Canal aan in de as
van het amfitheater (figuur 8).

Figuur 12. Tuinen en lanen van Hampton Court in 1670. Het
kanaal en de laan uit 1661-1662 vormden het begin van een
nieuwe trend in de tuinarchitectuur in Groot Brittannië.
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Figuur 13. Overzichtskaart van Honselaarsdijk circa 1631
(Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).

De Nederlandse traditie

Honselaarsdijk en Schoonheeten
Op de kaart van Honselaarsdijk en omgeving uit 1631
(figuur 13) staat de 4-dubbele laan met halfrond, het
paleis zelf, en de omgrachte tuin aangegeven. Behalve
deze onderdelen van de aanleg is op deze kaart nog een
heel stelsel van loodrecht op elkaar staande wegen
aangegeven, die een deel van het terrein in rechthoeken
verdelen.
Hoe het paleis Honselaarsdijk, met laan en tuinen, en
met dit lanenstelsel achter het paleis er in 1680 uitza-
gen, is te zien op een vogelvluchtperspectief (figuur
14). De wegen zijn beplant met bomen, en de vakken
tussen dit.patroon van lanen zijn in gebruik als weiland,
boomgaard, moestuin en bos. Twee lanen zijn naar
achteren toe tot ver in het onregelmatig verkavelde
boerenland doorgetrokken.
Het op deze manier ontginnen, ontsluiten en verkave-
len is ook terug te vinden op andere grote landgoederen
uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Dit is
bijvoorbeeld het geval op het landgoed Schoonheeten
(figuur 15), dat in het bezit was en is van de familie
Bentinck. Op de bedrijfskaart van Schoonheeten uit
1762 staat een vers, dat afkomstig is van een verloren
gegane, oudere kaart van het landgoed. Dit vers dateert
waarschijnlijk uit het eind van de zeventiende eeuw.
Het geeft het karakter van dit type aanleg goed aan: het
aangename wordt met het nuttige verenigd, het steeds
terugkerende 'utile dulci ' :

Figuur 14. Vogelvluchtprent van Honselaarsdijk omstreeks
1680. Gravure van A. de Blooteling naar een tekening van A.
Beca.
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Dit Vrughte loos velt, te laeg en ook te hoogh
Des Winters alte nat Des Soomers late Droogh
Is Binnen Twintigh Jaer door onvermijt bollijt

Met Graaven planten Mest Soo daenigh toebreijt
Dat Hoogtens voeden Visch laegten Schoone Boomen

Dat Mensch en Ve vindt hier sijn

Noodt Druft en Vermaak
In 't Oogh in 't oor in reuck 't gevoelen ende smaak

Dat Lught Aert Waeter ende Vier Hier doen uijt
Gunst en pligt

Wat oijt Natture en Konst
Door haer heeft Uijtgeregt,

Het vers wijst erop, dat lanenstelsels zoals in Schoon-
eheeten en het achterste deel van Honselaarsdijk als
ontginningen gezien moeten worden: het resultaat van
'natuur ' en 'kunst ' tesamen.
De lanen van Schoonheeten en de gracht rond het
kasteelterrein zijn voor een deel goed. bewaard geble-
ven.
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De Beemster
De ontginningspatronen die rond Honselaarsdijk en bij
Schoonheeten te zien zijn, komen in de Nederlanden
ook los van de adellijke huizen voor. De landmeters
Sink, Dou, Bas en Van Warmenhuyzen, die in januari
1611 vanaf het ijs op de half leeggemalen Beemster
(een meer ten noorden van Amsterdam) de plaats van
de molens berekenden en het rationele plan van '4
wegen in de lengte en 4 in de breedte, met 5 togten
(sloten) in de lengte' en 5 in de breedte' tekenden,
waren bepaald geen beginnelingen in hun vak (figuur
16). Integendeel, om het technische niveau van de
grote droogleggingen en inpolderingen te bereiken,
was er een lange weg afgelegd. De traditie die de
landmeters achter zich wisten, was in 1611 al eeuwen-
oud. Het was begonnen in de middeleeuwen, in de
legendarische tijden van de cope-ontginningen, toen
de woeste Hollandse veenkoepel tussen Utrecht en
Den Haag, en soortgelijke gebieden, werden ontgon-
nen.
De landmeters hadden hun eigen gevestigde methoden
voor het aanleggen van hoofdwegen en hoofdafwate-
ringen en voor het indelen van het nieuw gewonnen
land. Aan het eind van de zestiende en in het begin van
de zeventiende eeuw kreeg dit toen al oude vak een
nieuwe theoretische basis. In 1600 werd bij de univer-
siteit van Leiden de opleiding de 'Nederduytsche Ma-
thematicque' opgericht, waar behalve de landmeet-
kunde ook de vestingbouw werd onderwezen. In 1641
werd een soortgelijke opleiding in het noorden van het
land gesticht aan de hogeschool van Franeker.
De opleiding in Leiden werd door prins Maurits zelf in
het leven geroepen, waarmee een andere kant van de
eruditie van de Oranjes aan het licht komt. De Duyt-
sche Mathematicque werd sterk beïnvloed door de
tractaten van de geleerde Simon Stevin, zoals 'De
Stercktenbouwing' (ca. 1594) en 'Van de Oirdeningh
der Steden' (ca. 1600). Uiteraard werd hier ook de
kennis onderwezen die de Italianen op het gebied van
de vestingbouw, de stedebouw, de architectuur en de
wiskunde hadden ontwikkeld.
Het, ook in Italië gebruikte, schaakbordpatroon van
Simon Stevin's ideale stad (figuur 17), en ook van zijn

.liGGD—L_O

Figuur 15. De kern van het landgoed Schoonheeten is
aangelegd in het midden van de zeventiende eeuw. Een
regelmatig patroon van lanen vormde de basis van de
ontginnings werkzaamheden.
Detail van een bedrijfskaart uit 1762. Part. coll.

Figuur 17. Grondplan van de ideale stad, door Simon Stevin,
ca. 1600. (Uit: Van de Oirdeningh der Steden).

Figuur 16. Oudste kaart van de drooggelegde Beemster
(tweede staat van de kaart van Sinck).
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Figuur 18. Toegangslaan tot kasteel Slangenburg. Aanleg
1675, detail van een bedrijfskaart uit 1796. Rijksarchief in
Gelderland, Huisarchief Slangenburg. Alg. Verz. 135.

L,-.

Figuur 19. Eén van de oudste grote lanenstelsels is te vinden
op het landgoed De Slangenburg. Landmeterskaart van 1679
voor de verwerving van de gronden (gemerkt 'A') die nodig
waren om een regelmatig patroon van lanen aan te kunnen
leggen. Rijksarchief in Gelderland, Huisarchief De
Slangenburg nr. 15.

Figuur 20. Het trapeziumvormig lanenstelsel van de
Slangenburg. Aanleg 1679. Detail van een bedrijfskaart uit
1774. Rijksarchief in Gelderland, Huisarchief Slangenburg.
Me.. Verz. 697.

legerkampement, komt in het ontginningspatroon van
de Beemster (en in vele soortgelijke ontginningen)
terug.
Dit regelmatige patroon is hetzelfde als dat achter
Honselaarsdijk (figuur 13 en 14) en het patroon bij
Schoonheeten (figuur 15). Ten aanzien van ontginnin-
gen van velerlei aard heerste kennelijk eenzelfde for-
mele, geometrische stijlopvatting.
Dit leidt tot de opvatting, dat de kennis en het vakman-
schap van de l andmeters, die in het westen van ons land
onder meer de grote droogmakerijen voor de investe-
rende burgerij inmaten, leidde tot een verwante forme-
le stijl van ontginnen van de vochtige heidegebieden
voor de investerende grootgrondbezitters, vooral op de
grote goederen van de adel in het oosten van het land.

De Slangenburg
Een voorbeeld van zo'n groot ontginningslandgoed is
De Slangenburg bij Doetinchem. In de tweede helft
van de zeventiende eeuw was Frederik Johan van Baer
de eigenaar. Van Baer was militair in het leger van
Willem III en onder Marlbourough bracht hij het zelfs
tot generaal. Hij legde in 1675 een toegangslaan aan
naar zijn kasteel (figuur 18), geheel in de trant van de
Honselaarsdijk, dat hij uiteraard kende. Van Baer
moest heel wat moeite doen voor de herinrichting van
zijn landgoed. Het oude kasteel werd verbouwd en van
de vroegere achterkant werd nu de voorkant gemaakt,
met in de as van het huis een lange monumentale
oprijlaan, die voor het omgrachte voorplein van het
kasteel eindigde in een halfrond. Op een gedateerde
landmeterskaart uit 1679 (figuur 19) is te zien, welke
gedeelten Van Baer in de omgeving van zijn kasteel bij
moest kopen om het regelmatige patroon van lanen te
kunnen aanleggen (figuur 20). Van Baer was behalve
militair een zeer erudiet man en in beide kwaliteiten
zal hij Simon Stevins werken en de opvattingen van de
Italiaanse theoretici gekend hebben. Uiteraard was hij
bekend op de paleizen van de Oranjes in Holland, en
later ook met de parken rond de Engelse paleizen, zoals
Kensington en Hampton Court.
De generaal zocht zijn buitgelden te beleggen door
woeste gronden geschikt te maken voor akker-, weide-
en bosbouw door ontwatering, verkaveling en ontslui-
ting. Hij deed dit in de formele, geometrische stijl van
zijn dagen, waarin op een aantal plaatsen ook de door
Alberti aanbevolen, en door prins Maurits in zijn
Haagse tuin toegepaste verhoudingen l : 2 steeds te-
rugkeren.
Opmerkelijk is, dat de inrichting van het park van De
Slangenburg nog geheel in zrjn zeventiende-eeuwse
toestand bewaard gebleven is. Ook de architectuur van
het kasteel en de talrijke beschilderingen uit dezelfde
periode op de muren en de plafonds van het interieur
zijn vrijwel allemaal bewaard gebleven. Het landgoed
is vrij toegankelijk.

Deze manier van ontginnen werd in de loop van de
achttiende eeuw op de grote landgoederen in het oosten
van Nederland zeer veel toegepast. Een uitsnede uit
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Figuur 21. Lanensteisel in de omgeving van Ruurio en
Vorden. Hottinger-atlas ca. 1785. Alg. Rijksarchief
's-Gravenhaae, Genie-archief OSK IJ 11 blad V.
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Figuur 22. De vorstelijke toegangslaan op het Loo. Door C.
Alïard.

«

Figuur 23. Kaart van de tuin en het park van het Loo. ca.
1760. Alg. Rijksarchief. Den Haag
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Figuur 24. De tuinen van het Loo, getekend door Romein de
Hooshe.
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een militaire overzichtskaart uit 1785 van de centrale
Achterhoek (Ruurlo-Vorden) laat zien dat zulke lanen-
stelsels zich op sommige plaatsen over hele landstre-
ken uitstrekten. Op de grote landgoederen bleef dus
een ontginningstraditie levend, die zijn oorsprong
vond in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Dit in
tegenstelling tot de parken van de Hollandse burgerij
in de achttiende eeuw, die veel kleiner waren; deze
lusthoven werden vanaf het begin van de achttiende
eeuw aangelegd met het tuinhandboek van Dezallier
d'Argenville: de vertaling van het Versailles van Le
Nötre naar de beurs van de gegoede burger.

De koninklijke toegangslaan

Willem III bezat onder meer drie paleizen die door
Frederik Hendrik gebouwd waren: Honselaarsdijk,
Rijswijk en Huis ten Bosch. Eén van zijn beste vrien-
den, Hans Willem Bentinck, de latere Earl of Portland
en Superintendent of the Royal Gardens, was zeer
bekend op de Schoonheeten, dat eerst door zijn oom
en later door zijn broer werd bewoond. Zoals gezegd
legde één van de generaals van het leger van Willem
III, Van Baer, de Slangenburg aan.
De prinsen van Oranje bleven ook in de tweede helft
van de achttiende eeuw de spil van het voorname en
erudiete leven in de Nederlanden.
Wat betreft de manier waarop bij en rond hun tuinen
de lanen werden toegepast, is veel terug te voeren op
de hierboven beschreven tradities, waarbij niet verge-
ten mag worden dat inmiddels het park van Versailles
beroemd geworden was. Oudere lanenstelsels zullen
hierdoor zeker in glans en wervende betekenis inge-
boet hebben door de aanleg van het megalomane
pronkpark van Lodewijk XIV.

Toegangslaan op het Loo
In 'A descripton of the King's Royal Palace and Gar-
dens at Loo' van Walter Harris uit 1699 lezen we:
"Voor de poort die toegang geeft tot de paleistuin ligt
een brede groene promenade met een dubbele rij eiken
en een lengte van een halve mijl. Aan het einde ervan,
bij de heide, staat een ijzeren hek tussen twee stenen
pilaren van een oud model. (...) Vanaf die poort liggen
drie lanen beplant met bomen die meer dan een mijl de
heide in lopen."
Dit citaat betreft de vorstelijke toegangslaan van het
Paleis het Loo, die zich op enige afstand splitste in een
ganzevoet (figuur 22). Waarschijnlijk stamt deze toe-
gangslaan uit de eerste periode van aanleg, nog vóór
Willem III Koning van Engeland werd (1689).
De tuinen van het Loo zijn op een kaart van 1760
(figuur 23) in de ruime context te zien van een grote
rechthoek van lanen, waarbinnen zich de eigenlijke
tuinen, en een aantal sterrebossen bevinden. De oude
toegangslaan van het oorspronkelijke kasteeltje is zelfs
als dwarslaan in de nieuwe tuin opgenomen. Dit pa-
troon van lanen rond het paleis het Loo past geheel in
de manier van aanleggen, die rond 1680 in de Neder-
landen gangbaar was; aan de toegangslaan, die de prins
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natuurlijk kende van Honselaarsdijk, is alleen de drie-
sprong toegevoegd.
Op de grote prent van de tuinen van het Loo van
Romein de Hooghe (figuur 24) zijn in de verte een
aantal uitstralende lanen te zien, die de indruk wekken
dat de tuin tot aan de einder doorloopt. Dit motief, voor
zover geen fantasie van de tekenaar, doet denken aan
de uitgestrekte lanenstelsels van het grote park van
Versailles.

Het huis te Zeist
Het huis te Zeist, aangelegd omstreeks 1686 voor
Willem Hadriaan van Nassau, één van de vrienden en
hovelingen van Willem III, wordt eveneens geken-
merkt door een zeer uitgestrekt lanenstelsel. De vor-
stelijke toegangslaan (figuur 25) wordt gevormd door
drie rijen bomen aan weerszijden van de weg.
De grote toegangslaan komt voor het 'bassecour' uit
op een vierkant plein, waarop ook dwarslanen uitko-
men. Deze laan bevindt zich in de as van het huis; deze
as zet zich voorbij het huis voort in de tuin en tussen
de bosquets van het park tot aan de einder. De hele
aanleg is, zoals voorheen op Honselaarsdijk, en zoals
ook voorgesteld in Mollet's voorbeeldenboek, omge-
ven door water en lanen.
Opmerkelijk is dat de hele aanleg op een perfecte wijze
is ingevoegd in het al bestaande, veel oudere rechthoeki-
ge ontginningspatroon van het omliggende landschap.

De Voorst
De gunsteling van Willem III, Joost van Keppel, Duke
of Albemarie, liet omstreeks 1697-1700 de Voorst, bij
Zutphen aanleggen. Op een kaart uit 1778/79 (figuur
26) is te zien, hoe ook deze luxueuze aanleg gelegen is
binnen een uitgestrekt lanenstelsel, dat waarschijnlijk
uit dezelfde tijd stamt als de hierboven genoemde
parken. De centrale as loopt aan beide kanten van het
huis ver door in het boerenland. Voor het voorplein ligt
weer een vierkant plein. Enkele rondelen (ronde plei-
nen) geven de plaatsen aan waar dwarslanen de hoof-
das kruisen. De eigenlijke tuinen zijn ook hier weer
omgeven door grachten en lanen, die de contouren van
de aanleg nauwgezet volgen. Het lanenstelsel rond de
Voorst sluit aan op kleinere lanenstelsels van de buren
in de omgeving, zoals gebruikelijk was in het Oostne-
derlands zandgebied.

Hampton Court
Wie de platen bekijkt in het 'Nouveau théatre de la
Grande Bretagne' dat in 1708 in Londen werd uitgege-
ven en 80 prenten bevat van Leonard Knyf en Jan Kip,
komt op de meeste platen van paleizen en landhuizen
uitgestrekte lanenstelsels tegen, soms ook Grand
Canaux. Duidelijk is dat indien lanenstelsels in 1625
zeldzaam waren (figuur 3) de Engelse adel zich in het
verdere verloop van de zeventiende eeuw te buiten is
gegaan aan lanenplanterij. Het is echter niet de bedoe-
ling de achtergronden daarvan in dit artikel te belich-
ten.
Eén plaat is evenwel van bijzondere betekenis: de

Figuur 25. Vogelvlucht van een deel van de aanleg van Zeist,
getekend door D. Stoopendaal omstreeks 1700.

Figuur 26. Fragment van de "kaart van de Stad Zutphen en
haare Environs... 1778/9. Coll. A.R.A. Den Haag.

Figuur 27. Hampton Court omstreeks 1700.
uit: L. Knytïen J. Kip, Nouveau théatre de la Grande
Bretagne. London 1708.
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afbeelding van Hampton Court (figuur 27). Volgens
David Jacques is het waarschijnlijk dat in 1689/1690
de door Mollet in 1661 aangelegde centrale as met
Grand Canal werd aangepast en uitgebreid tot de gan-
zevoet (driesprong), die op de plaat van Knyff en Kip
te zien is. De werkzaamheden die werden uitgevoerd
voor de aanleg van de twee schuine lanen, Kingston
Avenue en Ditton Avenue, stonden onder leiding van
de graaf van Portland, Hans Willem Bentinck. Hij werd
opgevoed op de Overijsselse buitenplaatsen Diepen-
heim en Schoonheeten. In 1689 werd hij Superinten-
dent van de Koninklijke Tuinen. De grote parterre die
binnen het bestaande halfrond van de centrale laan
eveneens in 1689/1690 werd aangelegd, is ontworpen
door Daniel Marot, die ook op het Loo gewerkt had.

De lanen van Hampton Court vormen de concrete uit-
drukking van wat er in dit artikel aan de orde is geweest.
Italiaans van oorsprong is het motief van de vorstelijke
toegangslaan in de as van het paleis, met het halfrond,
de 'meze lune' van Scammozzi voor het kasteel, zij het
dat dit motief door een Hollands ontwerp en via een
Frans voorbeeldenboek is verspreid. Frans is het thema
van het door bomenrijen geflankeerde Grand Canal,
dat de ontwerper Mollet in zijn jeugd bij het kasteel
van Fontainebleau gezien zal hebben, en dat op een
gelukkige manier met de centrale laan is gecombi-
neerd. De ganzevoet van twee schuine lanen, die later
werden toegevoegd, is van oorsprong ook een Italiaans
motief. In 1689/1690 was dit thema, dat ook op het Loo
enkele keren voorkomt, al zeer gebruikelijk, en door
de voorbeeldwerking van Versailles zeer gewild.

De lanen van de tuinen van William and Mary, de
koninklijke toegangswegen, verbinden oude Italiaanse
motieven met Hollandse nuchterheid, Franse praal en
Engelse rijkdom.
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