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l De parkaanleg van Frederik Johan van Baer rond 1679
Wat de bewaarde documenten ons uertellen

Inleiding
Op het einde van de zeventiende eeuw werd de riddermatige havezate Slangenburg,
zowel het huis als het park, als een groots en samenhangend geheel volgens de
geest der tijd totaal gerenoveerd. Bouwheer was Frederik Johan van Baer, die Slan-
genburg van 1657 tot 1713 onder zijn beheer had. Tot op de dag van vandaag is een
groots trapeziumvormig lanenstelsel van kilometers lang gaaf bewaard.
Door de eeuwen heen bleef ook het kasteel met zijn prachtige interieurs onaange-
roerd door modernisering en evenmin hebben de statige lange lanen de latere bezit-
ters verveeld. Nooit zijn lanen en vijvers, grachten en boomgaard, vergraven tot
romantische, grillige landschappen, zoals op vele buitenplaatsen elders gebeurde,
op Twickel, Bingerden en Enghuizen, om er maar een paar in de buurt te noemen.
Nergens in Nederland bleef een groots en samenhangend ontwerp voor de vormge-
ving van een huis en park uit het eind der zeventiende eeuw zo goed bewaard als op
Slangenburg. Deze aanleg vult een leemte op in de kennis van de Nederlandse tuin-
geschiedenis uit de zeventiende eeuw en vormt een vroeg barok, oer-Nederlands
voorbeeld van tuinaanleg, dat tussen de tuinen van Frederik Hendrik en Willem in
in staat.

In het kasteel: het geschilderde ideale landschap

De aanleg van het enorme trapeziumvormige lanenstelsel met bossen, bouw- en
weilanden in de vakken tussen de lanen en de verbouwing van het oude, winkel-
haakvormige kasteel tot het statige, symmetrische kasteel zoals wij het nu kennen,
was allang voltooid toen kasteelheer Frederik Johan van Baer in het laatste kwart
van de zeventiende eeuw aan de schilder Gerard Hoet opdracht gaf plafonds en
wanden van de nieuwe interieurs te beschilderen. In het boeiende verhaal van pater
Hoppenbrouwers in deel i lezen we hoe Van Baer naar geheel eigen inzicht het
schildersprogramma te kennen geeft aan Hoet: een eigen interpretatie van in die
tijd geliefde verbeeldingen van mythologische verhalen uit de klassieke oudheid,
met een diepe en eigentijdse religieuze achtergrond. In elke zaal geven mytholo-
gische taferelen uitdrukking aan zijn haast platonische liefde voor zijn echtgenote
Dorothea Petronella van Steenbergen tot Duijstervoorde, die hij kort na hun huwe-
lijk in 1666 verloor.
Hun kortstondig huwelijksgeluk straalt af van een der mooiste schilderingen: Aene-
as en Dido gaan te paard op jacht. Zij verbeelden ongetwijfeld een jachtpartij van
de heer en de vrouwe van Slangenburg, een zeer geliefd en belangrijk tijdverdrijf
van de landbezittende adel. Samen rijden zij door een droomlandschap van groen
geboomte en bergen, met op de achtergrond een Romeins viaduct. Een levendige
jachtstoet volgt. Een paradijselijk landschap binnen de muren van het kasteel, ver
weg van het eigen vlakke land rondom het kasteel.
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Buiten de grachten: de aanleg van het grote lanenste lse l

Buiten zag het er heel anders uit dan op de geschilderde landschappen binnen.
Kilometers lange lanen volgen een streng geometrisch patroon: strak, recht en vlak.
Er is een ruim 1,5 km lange middenas. de oprijlaan, met aan weerszijden in eikaars
spiegelbeeld twee nagenoeg vierkante vijvers. De oprijlaan staat bijna loodrecht op
een enorm trapeziumvormig lanenstelsel. De bovenste en onderste laan zijn i, 2 en
1,5 km en de gelijkzijdige dwarslanen ca.i km lang. Het trapezium beslaat 135 ha.
Rond 1679 moet deze aanleg voltooid geweest zijn. Een kaart van de huidige situatie
geeft een goede indruk van de aanleg.
In het huisarchief van Slangenburg1 vinden we de keurig gedateerde berekenin-
gen van de landmeter terug van de opmetingen van gronden, die ten behoeve van
het grote trapezium moesten worden aangekocht. In '1679 op den 3 april gemeten'
noteert hij de 'Calculatien van de alles [...] beginnende aan Loërcamp.'2 Hier wordt
de 'camp' (bouwland) van boerderij 't Loo(r), toen al een pachtboerderij, nu een
vakantiewoning van Slangenburg, uitgangspuntvan het trapezium. Op een kaart
in dezelfde archiefmap, die in 1679 gemaakt moet zijn, heeft de landmeter bij de
Loërcamp een hoek van 77° uitgemeten, van waaruit de lijnen van het grote trape-
zium werden uitgezet. 'Den omloop [...] int geheel uytgetoogd bedraegt over de 35
Morgen sal met den eersten alles ferifiien [verifiëren] [...],' staat o.a. op de kaart
te lezen. Met de 'omloop' worden de buitenste lanen bedoeld, die het landgoed
begrenzen.3 De landmeter spreekt tevens van 'eerste allées', waarmee de omloop
moest corresponderen. We mogen aannemen dat de reeds getekende alleeën tus-
sen de boerderij Holtshof en het weiland Holtsmaet en het 'schaepschot' net waren
aangelegd: de alleeën zijn de huidige Varsseveldseweg en gedeelten van de huidige
Loordijk en Holdrostweg. Deze lanen vormen al een kleiner trapezium aan de zuid-
westkant van het kasteel, waarbij de lanen elkaar snijden onder dezelfde hoek van
77°. Later, waarschijnlijk eveneens nog onder het bewind van Van Baer, is de grote
trapeziumvormige omloop nog verder uitgebreid naar het noorden toe. Om dit zich
steeds uitbreidend trapezium te kunnen aanleggen, heeft Van Baer regelmatig land
aangekocht. In het huisarchief vinden we gegevens over die aankopen terug. Van
Baer kocht in 1676 en 1677 stukken grond van de stad Doetinchem. In 1676 kocht
hij een 'seecker stuck veldtlandt uyt die Doetinchemse heyde [...] op navolgende
conditien als dat hetselve stuck veldlandt door een geswooren landtmeeter van die
scheydtgraven (grenssloot) des [...] havesate den Slangenburgh tot sijne afpalinge
toe sal gemeten worden en in morgens afgedeelt', en op 24 juli 1677 lezen wij in een
brief van de stad Doetinchem:

'Met de Heer van Slangenborgh geaccordeert oover een stuck van de Doetin-
chemse heijde beginnende van 't einde van den camp van de goederen Wen-
tinck en 't Loo schietende tot op laeste uijtgegravene van Heer van Slangen-
borgh regelrecht door [dit moet de kaarsrecht uitgezette Loordijk zijn] [...]
En heeft daartegenover gegeven dat den gemeijnen wegh gaen sall oover den
dijck voorbij 't huijs [dit is de Varsseveldseweg], daer tegenwoordigh den
wegh [dit is de Kasteellaan] gebruijckt word om naet huijs te vaeren.'4
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Hoppenbrouwers wijst er al op dat de openbare weg van Doetinchem naar Varsse-
veld toen over een van de lanen door het landgoed moest gaan, omdat er vanouds
een 'gemeijnen weg' ten westen van de Slangenburg heeft gelopen. Hij informeert
ons tevens uitgebreid over de geschillen die Van Baer had met de stad Doetinchem
over deze openbare weg en de betaling van de grond. Voor ons is de vermelding van
belang, dat in 1677 'den wegh' - dit is de oprijlaan ten noordoosten van het kas-
teel, die via de Loordijk en een dwarslaan vanaf de openbare weg te bereiken is - al
gebruikt werd om naar het huis te rijden.
Omstreeks 1675 wordt de grote gedaanteverandering van het kasteel gedateerd.5

Het oude kasteel met één toren op het noordwesten en ingang op het westen wordt
uitgebreid met vleugels, een identieke toren aan de zuidwestkant en met een statige
nieuwe ingang aan de oostzijde tussen de beide vleugels, waarvoor een ruime, door
bouwhuizen omsloten binnenplaats werd aangelegd. Het werd een statig, symme-
trisch huis, volgens de eisen des tijds gebouwd.
Loodrecht op de nieuwe ingang werd vóór 1677 (dus vóór de aanleg van het trapezi-
um) de nieuwe oprijlaan met de vier vijvers aangelegd. Op de landmeterkaart met de
omloop staan kasteel en oprijlaan merkwaardig genoeg niet getekend.

Voorde aanleg: een kaart uit 1641

Om zich een voorstelling te kunnen maken hoe ingrijpend het landschap rond het
kasteel in 1679 veranderde, moet de kaart van Nicolaas van Geelkercken uit 1641
nader bekeken worden.6

Aanleiding voor Van Geelkercken om de kaart van Slangenburg te maken, was een
klaarblijkelijke onzekerheid over de grenzen tussen de grond van Slangenburg en
de 'gemeijne heijde' rondom, die de stad Doetinchem in eigendom had. Links staat
een verklaring van Joncker Baer en rechts die van de stad Doetinchem. Onderaan
schrijft de landmeten 'Deze Caert is met kennis van Beyde parteijen A(nno) 1641
[...] Naer den oogenschijn gemaeckt [...]'. De precieze verhoudingen en afme-
tingen kloppen dus niet. Het kasteel heeft nog zijn oude winkelhaakvorm en de
ingang zit nog aan de westkant, naar de 'gemene weg', de 'Slangenburgsdijck'
gekeerd. De dubbele grachten, die gevoed werden door de Slingebeek, zijn al aan-
gelegd; het kasteel staat aan drie zijden in het water. De vierde zijde is een soort
binnenplaats met schuur, die door een gebogen gracht wordt omsloten. Bij de reeds
besproken veranderingen door bouwheer Frederik Johan van Baer aan het kasteel
zijn de grachten en de zich daartussen bevindende ruimten nagenoeg intact geble-
ven; alleen de gebogen gracht werd rechtgetrokken. In de ruimten binnen de grach-
ten bevonden zich van oudsher, zoals ook bij andere kastelen toen, eenvoudige
gebruikstuinen. Aan de noordzijde was de 'gaerdt', de boomgaard, als zodanig nog
steeds in gebruik. En op het westelijke voorplein waren moestuinen. Zo weten we
dat er o.a. een 'koelhoff (koolhof) was.'
De getekende beek, de huidige Slingebeek, vormde nagenoeg de zuidoostgrens.8

De 'gemene' weg naar Doetinchem liep toen een heel stuk ten zuidwesten van de
huidige Varsseveldseweg. De op de kaart met de omloop getekende 'Cromme Allee'
moet er nog een rest van zijn.9



136 in Woerdeman, Een gaaf bewaarde Nederlandse barokaanleg uit 1679

Rond het kasteel liggen bouw- en weilanden en de eerste aangelegde bossen, o.a.
een 'mastbos'. De bouwlanden liggen op hoger gelegen essen, die nu nog duide-
lijk te zien zijn en als zodanig in gebruik zijn, evenals de lager gelegen weilanden
aan de Slingebeek. Op de steilranden ertussen waren rijen bomen geplant, wellicht
langs voetpaadjes. Zo loopt er nu nog een paadje onder een eikenlaan op een steil-
rand tussen de grote es aan de zuidzijde van het kasteel en het lage weiland aan de
beek: wie weet hoe oud dat paadje al is, het is op de kaart van 16413! te vinden!
Ook de boerderijen staan op de kaart aangegeven, voor een deel toen al pachtboer-
derijen van Slangenburg: Op 't Loo, Wentings, Hols, Brings (nu verdwenen), Tengs
(nu verdwenen), Brunsvelt, Westhoeve, Kerkkamp, Nutzeler (Belheymsgoet) en
Berkelaar.10 De grenzen van het Slangenburgs bezit zijn donker gekleurd en met
kruisjes aangegeven. Van Baer zegt hiervan: 'Rontom dit Adelijck [...] Slangen-
burgh met [...] Cruijskens beteijckentdatdievan den Slangenburgh met den sij-
nen voor ondenckelijcke jaren tot den tegenwordigen tijt holt gehouwen hebben
[...]'. Buiten het adellijk goed geven de open stukken de gemene heide aan. De stad
Doetinchem verklaart: 'Alleen dit blanckhijtveld is een gedeelte van het dotekomse
Marckt ofte Cement. Daer sij verclaeren met uijtgraven ende houthouen gerechtigt
te sijn tot op een roe nae bij der erven graeft [grenssloot].'
Tot voor kort beschikten we over een schets van Van Geelkerken, maar bij de res-
tauratie van de bijgebouwen van Haus Vornholz (2007) is de hierbij afgebeelde
gekleurde handschriftkaart tevoorschijn gekomen met de verklaringen van de kas-
teelheer en de stad Doetinchem. Op de achterzijde van de gevonden kaart vinden we
de verklaring, geschreven door Herman van Baer:

'Dese kaerte van Slangenburg op den 15 December ao 1641 sijnde gemaeckt
wegens dispuyt van holthouwen bij Brinx door de Stadt Doetinchem sal
apparent een wederkleed hebben in de handen van die van Doetinchem.
Moet voor curieusiteijt bewaert worden, schijnt anders niet meer te pas te
sullen komen.'

Hieruit blijkt dat er een prachtige kaart was voor de jonker en voor de stad: 'een
wederkleed'. De kaart voor Doetinchem is waarschijnlijk verloren gegaan. Wat tot
voor kort restte was de gekrabbelde ontwerpschets in het Rijksarchief Arnhem.
Het probleem over het kappen van de bomen was opgelost; de kaart was alleen nog
curieus en moest daarom bewaard worden. Waar een zolderopruiming al niet toe
kan leiden!
In 1656 machtigt de stad Doetinchem Slangenburg om een singel vlak buiten de
vastgelegde grenzen te mogen bepoten:'[...] aen te rekenen op de gemeynte vier
roeden [...] sullen mogen bepoeten met jonge heysteren oft eycken ende deselve tot
haeren schoonste moegen houwen ende genieten [...] uytgesondertr de uytwegen
van Slangenborgh die sullen blijven alse van oltst geweest sijn [...].'" Ook om de
latere grenzen van het landgoed heen is altijd zo'n singel aangeplant en deze is nu
nog op meerdere plaatsen duidelijk te zien.
Als een oase van groene weiden, akkers, bos en bomensingels lag dit allang gele-
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den ontgonnen gebied van Slangenburg in de zandige, kale, vochtige heidevlakten
en moerassige broekbossen. Om dit groene eiland met zijn natuurlijke, grillig ver-
lopende grenzen heen werd in 1679 het enorme lanenstelsel aangelegd, tegen de
bestaande, de natuurlijke lijnen volgende patronen in. Op de kaart met de omloop
zien we de oude contouren van het landgoed nog ingetekend. Het was een land-
schappelijke ingreep en ontginning, die destijds op een vergelijkbare schaal plaats-
vond als onze huidige ruilverkavelingen. Het verschil is dat de te ontginnen, dras-
sige heidevlakten met de hand zijn vergraven in plaats van met de dragline! Kilome-
ters lange greppels en rabatten moesten ter ontwatering gegraven worden om de
bossen te kunnen inplanten.
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2 Het landgoed als bedrijf
Tiuee bedrijfskaartcn uit de achttiende eeuu;

,

De kaarten

Uit 1774 en 1796 zijn in het archief twee grote bedrij fskaarten bewaard gebleven.12

Van de bedrijfskaart uit 1774 zijn tevens twee schets kaarten bewaard en een volledi-
ge beschrijving die correspondeert met de nummers in de diverse percelen.
Waarschijnlijk werd de bedrijfskaart opgemaakt omdat het huis was verkocht. In
1772 is het landgoed overgegaan in handen van Adriaan Steengracht. In 1774 ging
het goed naar zijn broer Cornelis en vervolgens in 1781 naar diens kleinzoon Fre-
derik Adriaan van der Goltz. Uit deze tijd zijn zeer veel archiefstukken bewaard,
zodat wij ons eindelijk een gedetailleerder voorstelling kunnen maken van het land-
goed, zoals Van Baer het rond 1679 had aangelegd. Op de eerste plaats valt op dat
het landgoed zich ook buiten het trapezium uitstrekt: wanneer deze aankopen zijn
gedaan, is niet bekend. Volgens de beschrijving van 1774 was de totale oppervlakte
van het landgoed toen 413 morgen (ruim 350 ha, als inderdaad Rijnlandse morgen
zijn bedoeld). Het landgoed was onderverdeeld in ruim 90 morgen bouwland, 70
morgen weiland, terwijl de rest bos, hei, lanen en de huizen met hun tuinen omvat-
te.13 Aan de westzijde strekt het goed zich uit tot achter de Wrangebulten, de schra-
le zandduinen aan de rand van Doetinchem. Het goed heeft zich bovendien uitge-
breid met nieuwe pachtboerderijen, zoals Bouwhuis, Park, Brouwer, Wiemelink,
Stoltenburg en Elberg.14

Het is interessant om in diezelfde beschrijving na te gaan hoe de diverse percelen
grond in gebruik waren. Naast bospercelen (aangegeven als het 'Eyckelparck', 'de
oude Loobosch' en 'Wentings grote Bosch') hebben de pachtboerderijen de grond
in gebruik als bouw- of weiland, naar gelang de bodemgeschiktheid. Als we hier-
mee de huidige bedrijfskaart van Staatsbosbeheer vergelijken, dan valt het op dat
het grondgebruik door de eeuwen heen nagenoeg hetzelfde is gebleven. Niet alleen
de lanen, ook de vorm van de percelen is onveranderd gebleven, terwijl de meeste
boerderijen nog op dezelfde plaats zijn terug te vinden.
Het enige wat de oudste structuur nogal ingrijpend heeft aangetast - hoe kan het
ook anders in Nederland - is de aanleg van een snelweg, die het trapezium gelukkig
intact heeft gelaten. Een minder zichtbare, maar toch gevaarlijke aantasting van het
landgoed is de verregaande ontwatering, die sinds de kanalisering van de Bielhei-
merbeek in een droge zomer catastrofaal had kunnen worden voor grachten en vij-
vers en voor het beukenbestand. Het opnieuw uitgraven van de zeventiende-eeuwse
strang moet sinds enkele jaren deze mogelijke verdroging voorkomen. Nog heeft
het landgoed in 1796 zijn totale omvang niet bereikt. In het archief bevinden zich
koopakten uit de negentiende eeuw van stukken grond uit de gemene heide.15 Het
moeten o.a. de stukken aan weerszijden van de kasteellaan zijn geweest en de zan-
dige, schrale Haankheide, ten noordoosten van Slangenburg. In deze vorm wordt
het landgoed, totaal 566 ha groot, tegenwoordig beheerd door Staatsbosbeheer.
De omvangrijke bedrijfsvoering van het landgoed wordt eind achttiende eeuw
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nauwkeurig bijgehouden door de rentmeester.16 Inkomsten van de houtopbrengst
en de pacht, en uitgaven van uiteenlopende werkzaamheden rond het huis geven
van jaar tot jaar een goed beeld van het reilen en zeilen van een landgoed in de Ach-
terhoek. De belangrijkste bronnen van inkomsten vormden de pacht van de boeren
en de houtopbrengsten uit het bos. Vooral over houtopbrengst en bosbedrijf zijn in
het huisarchief veel gegevens te vinden. In dit hoofdstuk wordt aan beide bedrijfs-
takken in aparte paragrafen aandacht besteed. Maar vooraleer we hierop verder
gaan, zullen we de bedrijvigheid in de tuinen binnen de grachten, de binnenplaats,
de sierbossen, de vijvers en de oprijlaan eens beter onder de loep nemen. Hiertoe is
een detailopname gemaakt van de kaart van 1752.

Kasteel tuin en sierbos: het nuttige met het aangename verenigen

Omdat we de details van het park, de vierkante tuinvakken binnen de gracht, de
vijvers en het sterrenbos al in 1752 op kaarten uitgetekend zien, kunnen we rustig
aannemen dat deze details door de bouwheer Frederik Johan van Baer zijn uitge-
werkt. Zoals we in het hoofdstuk over de tuinkunstgeschiedenis van het park zul-
len lezen, passen deze tuinvormen en het nuttig gebruik dat men op het kasteel
ervan maakte, volkomen in de geestvan de zeventiende eeuw. Het wonderlijke is dat
genoemde tuindetails in deze aanleg tot op heden vrij gaaf bewaard zijn gebleven.

De zestien tuinvakken binnen de gracht

Binnen de grachten bevinden zich achter en terzijde van het kasteel totaal 16 vier-
kante tuinvakken. In de beschrijving uit 1774 wordt onderscheid gemaakt tussen
'tien [of twaalf ?] vakken tersijde 't Gasteel', waar zich de boomgaard en de moes-
tuin bevonden, en de 'vier vakken van den tuin voor 't Gasteel', die een duidelijker
sierfunctie vervulden: in het midden is een cirkel uitgespaard, waarin wellicht een
schitterende barokvaas stond. De vakken werden eind zeventiende eeuw waar-
schijnlijk opgevuld met bloemperken. Op de hoeken van de vakken stonden bomen.
Het is mogelijk dat de paar zeer oude, bruine beuken die er nu nog staan, ooit deze
'hoekbomen' zijn geweest.17

Op de kaart van 1774 zien we in de vakken duidelijk bomen ingetekend in een regel-
matig plantverband. Dit zijn ongetwijfeld o.a. de fruitbomen van de boomgaard.
Regelmatig vinden we rekeningen in het archief van nieuw te planten fruitbomen/8

in 1786 o.a. '2 hooge moerbezien, 6 haazelnooten, 4 beste okkernooten, 6 mispelen
en 2 Queepeere, 12 hooge appelboomen' en in 1797 werden '2 witte druijven, 2 boe-
renwitte [pruim], 2 suijkerpeere, 2 koningshandappelen, 2 witte gestrepte Calviels
[appel], 4 quejen, 5 Reine Cloude, 2 quetsenpruijmen, 4 Appricozen Hoogstamme,
2 moerbeijenboomen' door 'den tuijnman van de [...] Grave van Golst' voldaan.
In de vakken werd uiteraard ook groente gekweekt. Er zijn rekeningen bewaard van
aankoop van groentezaden.19 Het is erg leuk om te lezen wat voor zaden zoal 'door
order van den tuijnman H. Wenting' werden besteld. We doen een greep uit de lan-
ge lijsten, die 1800 en 1801 zijn gedateerd: 'Vroge en laate doppers, krombeke en
suijker polen, schorsenere wortelen, porselein, bindsalat, selderij, roode en witte
look, porijsaat, veldsalat, stamsnijbone en prinsese bonen, bred blad andivij, Latij,
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Ramalas, augurkes, suijkerijwortel, bitterkers en Radis', ook vele koolsoorten als
'beste blomkool, witte kool, roode, blauwe en boerekool'. Kruiden werden even-
eens gezaaid: 'Brasilikom, Tiemiaan en Bonekruijt'.
We weten nu dat er een uitgebreid sortiment groenten werd gekweekt. De maaltij-
den op het kasteel moeten zeer gevarieerd geweest zijn en zullen beslist niet hebben
ondergedaan voor de voortreffelijke diners die tegenwoordig de gasten van het kas-
teel worden voorgeschoteld!
Een deel van de tuinvakken werd veranderd in een landschappelijk parkje. Einde-
lijk werd in 1799 een gedeelte van de zeventiende-eeuwse tuinen opgeruimd aan de
westkant van het kasteel, om plaats te maken voor het kleine parkje met slinger-
paden met een bijzonder assortiment bomen, dat zich er nu bevindt. In het archief
wordt een rekening uit 1799 aangetroffen van de aankoop van sierstruiken en exo-
tische bomen, bedoeld voor een nieuwe tuinaanleg voor de heer Van der Goltz. Er
waren 'blombompies' en 'allerbeste roosen' besteld, en ook bomen, zoals 'acca-
cia's, een groote tulpenboom, drie tamme kastanjes en twee zwarte beuken'. Ook
bijzondere coniferen werden geplant, o.a. 'Weymoetspijnen en roode ceders'.
Inderdaad stond er tot 1950 een zware tulpenboom en tot voor kort stonden er nog
een zware acacia, tamme kastanjes en coniferen.20 Andere oude bomen die er nu
nog staan, zoals de trompetboom, de witte abeel en de in 1983 omgezaagde Ameri-
kaanse eik, zijn in de rekeningen niet meer terug te vinden. De meeste bomen zijn
veel later dan in 1799 geplant.

De oprijlaan met vijvers

Komende van Brunsveld rijden we de lange laan naar het kasteel op, die loodrecht
op het midden van het huis is geprojecteerd, op de nieuwe ingang van ca. 1675.
Zodra we de eerste laan van het trapezium zijn gepasseerd, zien we aan iedere zijde
twee nagenoeg vierkante vijvers liggen, volkomen symmetrisch en in eikaars spie-
gelbeeld. Tussen de vijvers bevinden zich dubbel zo grote tuincompartimenten aan
iedere zijde: dubbele vierkanten vormen een rechthoek. Deze waren vroeger ofwel
open, ofwel ingeplant met bomen, o.a. met essen.21 We komen beide tegen in de
loop der tijd. De vijvers hadden op de eerste plaats een sierfunctie. We treffen meer
voorbeelden aan in de tuinkunst uit de zeventiende eeuw, zoals hieronder nog ter
sprake komt. Maar ook hier wordt sier met een nuttige functie verenigd. In het
archief treffen we levendige notities aan van de bedrijvigheid rond deze vijvers.22

In de beschrijving van 1774 wordt een vijver genoemd waarin 'rivierkreeftjens' zit-
ten. Deze werden er regelmatig uitgezet en voor de maaltijd weer gevangen in man-
den. De vangers van de kreeften hadden het niet slecht. Rentmeester Willem Hors-
ting noteert nogal eens 'sijanever bij het vangen van de kreeften en op n julij l vies
brandewijn gebruikt op het huys'. Er werd 'aan de vrou van Wessel Sijnhorst voor
kreeftenmanties (een) pak garen en sijanever' gegeven. In de overige vijvers werd vis
gekweekt, zoals in de grachten. Zo vinden we uitgaven voor een 'pak garen om de
netten te stoppen' en voor een 'lijne aan het grote visnet'. Op de hoeken van de bin-
nenzijde van de vijvers staan nog enkele zeer oude bruine beuken. Van de acht beu-
ken hebben er verschillende van ouderdom of door droogte het loodje gelegd; deze
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zijn nog niet herplant.
Wanneer we verder rijden passeren we een tweede laan van het trapezium met de
oude rotonde: het rond of de cirkelvorm, waar koetsen met paarden konden draai-
en en elkaar konden passeren. Aan één zijde is de rotonde herkenbaar aan de vorm
van de vijver, waaruit een cirkelsegment is uitgespaard en aan de dubbele rij eiken
die in een halve cirkel achter de hoge douglassparren staan. Aan de overzijde is de
ronde vorm verdwenen door het hek van de huidige hertenkamp en door het bos
op het stuk, dat vroeger, waarschijnlijk naar aanleiding van de rotonde, de 'cirkel-
tuijn' heette. Als we rechtdoor rijden naar het kasteel is links van ons de herten-
kamp en rechts een stuk bos. Volgens een oude kaart was er in de achttiende eeuw
op de plaats van de hertenkamp een boomgaard en brouwhuis. Inderdaad werd er
volop bier gebrouwen in die dagen tot 1774, wanneer het archief ons vertelt dat de
brouwketel werd verkocht.23 Het stuk bos aan de rechterkant was vroeger de reeds
genoemde 'cirkeltuijn', waarachter een 'hoppentuin' lag voor de brouwerij. Het
'rosenbos' daarachter was ongetwijfeld een sierbos; wat er vroeger in stond, is ver-
der niet bekend, maar nergens staan verder zulke oude, kaarsrechte eikenbomen.
Heel bijzonder in het 'rosenbos' zijn ook de zeer oude haagbeuken.

Het voorplein met de tuinvazen

Eindelijk bereiken we via een brug over de eerste gracht het voorplein, dat ca. 1675
zijn huidige vorm kreeg. Het symmetrische kasteel met beide vleugels wordt aan de
overzijde van de binnengracht op het voorplein aan weerszijden geflankeerd door
langgerekte gebouwen, de bouwhuizen, die de stallen (rond 1770 'voor meer dan
35 paarden'24), koetshuizen en personeelswoningen bevatten. Zonder deze bouw-
huizen is een adellijk huis in de zeventiende en achttiende eeuw niet compleet en
wij zien dan ook soortgelijke verbouwingen van andere kastelen in Nederland. Hoe
de binnenplaats vroeger was ingericht, weten wij niet precies. Nu staan er in ieder
geval nog vier prachtige, zandstenen tuinvazen en twee stenen bloemenmand-
jes op lage sokkel. Stilistisch gezien horen zij thuis aan het begin der achttiende
eeuw. Deze vazen hebben bij de restauratie van het voorplein in 1997-1998 een nieu-
we plaats gekregen. Het ronde perk dat er volgens een oude kaart uit 1774 lag, is
opnieuw aangelegd. Midden in het perk stond vroeger een tuinbeeld (een godin?)
dat daar tot vlak na de oorlog zou blijven.25 Nu staat er de zonnewijzer uit 1760, van
ongeveer dezelfde vorm als die op de Wiersse in Vorden, maar iets kleiner.
Tot in de twintigste eeuw werd het voorplein opgesierd met oranjerieplanten, die
sinds de zeventiende eeuw in Nederland in de mode waren. Exotische en vorstge-
voelige planten als citroen- en sinaasappelboompjes (de naam oranjerie werd hier-
van afgeleid) werden in grote kuipen 's zomers buiten gezet en overwinterden in
een gestookte oranjerie.
In het archief wordt de 'Orangerie' genoemd aan de 'Basse Cour'.2 Deze oranjerie
moet aan het uiteinde van het linker bouwhuis aan de binnengracht zijn geweest.
Een schitterende witmarmeren vaas met dansende nimfen, saters en menaden
bevindt zich in het kasteel. Stilistisch gezien kan deze vaas rond 1700 gemaakt zijn.
Of deze vaas ooit als tuinvaas in de tuin heeft gepronkt, weten we niet. Hoe het ook
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Buitengracht. zij, de kwetsbaarheid van zo'n witmarmeren vaas maakt dat deze beter binnen kan

blijven staan.27

Het sterrenbos

Iets ten noorden van het kasteel ligt een bijzonder sierbos: het sterrenbos. Vanaf de

Varsseveldseweg komt men altijd hierlangs voordat men de oprijlaan bereikt. Een

wandelroute die door Staatsbosbeheer is uitgezet, gaat dwars door het sterrenbos

heen. De oplettende wandelaar merkt op dat het bos vol vreemd gegraven rabatten

en sloten ligt; merkwaardige punten en driehoeken wekken zijn verwondering en

als hij de moeite zou nemen het patroon uit te tekenen, zou hij een groot en regel-

matig sterpatroon ontdekken. Onduidelijk, omdat het onregelmatig plantverband

van de oude beuken op geen enkele wijze rekening houdt met het onderliggende

sterpatroon, liggen onder dit beukenbos de gave, duidelijke resten van een zeer

oud sterrenbos verscholen. Verschillende kaarten uit de achttiende eeuw bevestigen

deze waarneming: het gaat inderdaad om een groots aangelegd vierdubbel sterren-

bos, dat in de beschrijving het 'starbosch' genoemd wordt.

Het motief ziet er als volgt uit. Een groot terrein van zo'n 200 x 200 m in de vorm

van een bijna-vierkant, is omgeven door een breed rabat (een opgehoogd, langwer-
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pig terreingedeelte, aan weerszijden
begrensd door sloten). Hierop stond
een dubbele rij bomen. Het terrein is in
vier delen verdeeld; deze zijn door een
andreaskruis verder verdeeld. De rabat-
ten die deze andreaskruisen vormen,
zijn weer met dubbele rijen bomen
beplant. In de overgebleven driehoeken
stond hakhout.
De datering van het sterpatroon is
onzeker. Het grote lanenstelsel is aan-
gelegd vanaf 1697. Het sterrenbos
zal wel uit dezelfde tijd dateren, want
zulke motieven waren toen volop in de
mode, zoals we nog zullen zien. Ook
hier gaat het om een uit tuinhistorisch
oogpunt kostbare vondst: de contouren
van dit oude sterrenbos liggen er nog
gaafbij.

Het boerenbedrijf op Slangenburg

Bij de bespreking van de oude kaarten hierboven uit 1641,1679 en 1774, is er reeds
op gewezen dat de heer van Slangenburg in de loop der tijd in het bezit kwam van
steeds meer land én pachtboerderijen. Uit het huisarchief is bekend, dat vanaf het
begin der zeventiende eeuw de heer van Slangenburg boerenbedrijven aankocht van
particuliere bezitters: in 1615 werd het goed Wentinck aangekocht, in 1639 de goe-
deren Hols en Brincks en in 1648 het goed Weninck. In 1680 het goed Elberg, en
vóór 1699 'tLoor.28

De eerste vier boerderijen lagen in een wijde kring rond het grote bouwlandcomplex
aan de westkant van Slangenburg. Dit is een van nature hoger gelegen gedeelte, dat
door eeuwenlange plaggenbemesting werd opgehoogd. Het hoge bouwland wordt
es genoemd. Deze es vormt waarschijnlijk de oudste kern van het boerenbedrijf op
Slangenburg. Op de es wordt rogge geteeld; later ook boekweit. Om de zandige es
vruchtbaar genoeg te maken, werd deze bemest met heideplaggen gemengd met
schapenmest. De plaggen werden op de heide gestoken en in de potstal gespreid,
waar de schaapskudde overnachtte. Alleen al voor de bemesting van zijn bouwland
had iedere boer een schaapskudde nodig en voor iedere hectare bouwland was wel
20 hectaren heide nodig,29 waar de schapen werden geweid en de plaggen werden
gestoken. In het archief is herhaalde malen sprake van het steken of afmaaien van
plaggen,30 uiteraard naar aanleiding van meningsverschillen over de rechten hier-
op. Daarom lagen er rond Slangenburg uitgestrekte heidevelden. Deze heidevelden
waren in gemeenschappelijk gebruik van de omliggende boerenhoeven. ledere hoe-
ve had een bepaald gebruiksrecht op de heide en om dit juridisch te regelen werd,
meestal in de dertiende eeuw, het zg. markegenootschap opgericht.31 In de loop
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der eeuwen heeft de stad Doetinchem het eigendom van de 'gemeene Doetinchem-
't Loor, pachthoeve/ se heijde' aan zich getrokken en zo moet Frederik Johan van Baer de stukken heide
vakantiewoning. die hij wilde ontginnen, van de stad aankopen. Langs de beken lag natuurlijk wei-

en hooiland. Ook deze graslanden waren soms gemeenschappelijk in gebruik. Hier
werden per hoeve een aantal koeien geweid. Veel meer dan wat koeien, een paard
voor de ploeg, wat varkens, ganzen en kippen was er niet op de boerderij. Met dit
kleine gemengd bedrijf kon ieder boerengezin geheel in het eigen onderhoud voor-
zien.

Eenmaal aangekocht door de heer van Slangenburg waren deze boerderijen pacht
verschuldigd aan het kasteel.32 Met name ten tijde van misoogst viel het niet mee
om een deel van de oogst te moeten afstaan. Het kon honger betekenen in het boe-
rengezin, terwijl de kasteelheer hoge prijzen kon maken voor zijn pacht in natura.
Wij kunnen niet meer achterhalen wat de reden geweest is van de gedwongen ver-
koop van de armzalige inboedel van de pachter Toon op 't Loo op 31 januari 1699
door de 'hoogwelgeboren' heer van Slangenburg.33 Het getuigt hoe dan ook van

grote macht van de landeigenaar over zijn pachter, een macht die in de loop der
achttiende eeuw alleen maar toeneemt. Zo is er in de 'openbare verpachting van alle
de gerven en tiendes' in 1784 een lange lijst van 'conditien en voorwaarden' voor de
pachter opgesteld waartegenover vrijwel geen enkele verplichting staat voor de ver-
pachter, de heer van Slangenburg.34

Hoe meer land aangekocht en ontgonnen werd door de heer van Slangenburg, des
te meer nieuwe pachtboerderijen werden gesticht en van des te meer inkomsten was

het landgoed verzekerd. In een taxatierapport uit i///35 worden de pachtopbreng-
sten van totaal n boerderijen genoemd: deze bestonden uit de 'derde garve', dit is
een derde deel van de oogst, en de zgn. 'thienden'.
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De waarde van Elberg wordt in het taxatierapport als volgt beschreven:

'Elborg zijnde een bouwstede, geeft 's jaars van huijs, hoff, wheere [of
'waar': het bij de hoeve behorende aandeel in de mark], en weijdens ad
ƒ 38,-, wordt gerekend het eene jaar door het andere voor de derde gerve te
geven 128 schepele rog en boekweit het schepel a l gld. 2 st. is ƒ 140,-
eni6 st.'

In een opgave van pachtsommen in i8gg36 worden liefst 21 pachtboerderijen
genoemd. In de loop der negentiende eeuw werden de oude marken ontbonden en
werden de gemeenschappelijke heidegronden verkocht aan particulieren, o.a. aan
de heren van Slangenburg. Ook deze heidegronden werden ontgonnen, wat onge-
twijfeld gepaard ging met de stichting van nieuwe boerderijen. Inmiddels waren de
graanoogsten afgenomen en breidde de veestapel zich uit: vlees, melk en boter wer-
den verhandeld en de pacht in natura werd vervangen door vaste geldpacht.
De trend om veeteeltproducten te leveren, heeft zich voortgezet in de twintigste
eeuw. Het gemengd bedrijf maakte plaats voor de melkveehouderij. De oude essen
met rogge, haver of boekweit worden nu gebruikt om maïs of gras voor het melkvee
te telen. Kunstmest heeft de schapenmest vervangen.
Haast groter nog is de verandering in de verhouding tussen de pachters en de hui-
dige 'heer' van Slangenburg, Staatsbosbeheer, dat momenteel nog maar vier pacht-
boerderijen beheert. Sinds de nieuwe pachtwet van na de Tweede Wereldoorlog
hebben de pachters niet alleen hun plichten ten opzichte van de landeigenaar, maar
vooral hun rechten.

Wiemelink, katerstede, Het bosbedrijf op Slangenburg

herbergen k l o m p e n - Bosbouw is een bedrijf van lange adem: een eik wordt al gauw 100, 200 jaar of nog
makerij . ouder. Op Slangenburg is, aanwijsbaar in de archieven, al zo'n 350 jaar onafgebro-

ken eikenhout geteeld. Andere houtsoorten zijn en waren: beuk en in mindere mate
populier en els in de beekdalen en grove den op de zandkoppen. Tegenwoordig
staat er ook o.a. lariks, douglasspar en fijnspar.
Op de kaart van 1641 staat rond het kasteel, behalve bouw- en weiland, ook'bosch'.
Wat was dat voor een bos? De archieven vertellen ons meer: in 1714 en 1716, zo'n
driekwart eeuw later, verkoopt de nieuwe heer van Slangenburg en erfgenaam van
generaal Slangenburg zo'n 1500 zware eikenstammen 'bequaam tot scheeps- en
timmerholt'.37 Zware eiken, in 1714 verkocht, moeten er in 1641 al gestaan heb-
ben en het getal 1500 duidt op een uitgestrekt bos waaruit deze bomen zijn geko-
men. Generaal Frederik Johan van Baer, de hoofdpersoon van dit boek, is vooral
een planter geweest. Onder zijn bewind is het landgoed uitgebreid en is het enorme
lanenstelsel aangelegd. Na zijn dood in 1713 verklaart zijn secretaris voor een amb-
tenaar van de 'Heren Gedeputeerde Staeten der Graefschap Zutphen' dat er in de
jaren 1706-1710 wel tweehonderdduizend bomen geplant zijn.38 En we moeten er
rekening mee houden dat Van Baer al vanaf ca. 1680 aan het plan ten is geweest.
Een taxatierapport uit 1771/1772 vermeldt dat er op de Slangenburg 110 ha zwaar
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opgaand bos van eiken en beuken was; verder was er nog 'akkermaelshout', eiken-
hakhout.39

Cornelis Steengracht, de eigenaar vanaf 1774, begint de eikenbomen die Van Baer
geplant heeft (het taxatierapport noemt de bomen ongeveer 70 jaar oud) bij stuk-
ken en beetjes, ieder jaar wat, te verkopen. En in hetzelfde tempo plant hij weer bij:
zo'n situatie heet een lopend bosbedrijf, waarbij kap en aanplant elkaar, met een
tussenruimte van soms meer dan een eeuw, ongeveer in evenwicht houden. Dit bos-
bedrijf is de hele negentiende eeuw voortgezet door de graven Van der Goltz en in
1895 overgenomen door de nieuwe bezitter van Slangenburg, de Duitse industrieel
Arnold Passmann. Vanaf 1950 voert Staatsbosbeheer het beheer.
Wie de huidige bedrijfskaartvan Staatsbosbeheer beziet, kan aan de jaartallen op
de ingetekende bosvakken zien hoe dit zeer oude bosbedrijf nog steeds bestaat. Er
zijn oude eiken- en beukenvakken, ook grove den, in het bos, die dateren van 1806,
1840,1860 en 1880. En in het veld is te zien dat er tot voor kort nog steeds eiken- en
beukenbos werd aangeplant Al met al is Slangenburg ook in dit opzicht heel bijzon-
der: er zijn niet veel plekken in ons land waar zo lang onafgebroken eikenhout is
geteeld.
Het lopend bosbedrijf is hier al eeuwen aan de gang en het beleid van Staatsbosbe-
heer is erop gericht dit, rekening houdend met moderne inzichten, tot in de verre
toekomst voort te zetten. Het verschil in het huidige bosbeheer in vergelijking tot
de traditionele vormen van bosbeheer op Slangenburg uit zich onder andere daarin,
dat er veel kleinschaliger en met natuurlijke verjonging gewerkt wordt, bij voorkeur
met hier van nature thuishorende boomsoorten. In het verleden werd bos verjongd
door vlaktegewijze kaalkap, gevolgd door planten op relatief grote schaal. Tevens
heeft het rekening houden met natuur-, landschap- en cultuurhistorische waarden
een belangrijke plaats gekregen in het beheer, ten koste van de economische functie
van het bos.
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3 Slangenburg in de Nederlandse tuinkunst
Het idee achter de vormgeving van de parkaanleg rond 1673

Het idee

In het veelgelezen tuinhandboek Den Nederlandtsen hovenier, dat in 1668 (en in
1683 opnieuw) werd uitgegeven, lezen we waardevolle opmerkingen over de tuin-
aanleg in die dagen. Schrijver was J. van der Groen, hovenier van de prins van Oran-
je. Het gaat erom in een tuin schitterende bloemen en rijpe vruchten te kweken,
zo vindt hij, maar een mooie en goede tuinaanleg vormt de grondslag van de tuin-
kunst:

'Doch, om tot ons voornemen te komen (bloemen en fruit te kweken) seg-
gen wij, dat de Natuur, die zich veeltijts wanschickelijck vertoont, door
de konst kan opgeschickt, opgepronckt, in goede orde, cierlijk en verma-
kelijck gemaeckt worden [...]. Alle dese dingen worden in de Lusthoven
aengemerckt, daer men alle regulier, dat is, beyde de zijden gelijckformigh
maeckt.'40

Hoewel het wel waarschijnlijk, maar niet zeker is of Frederik Johan van Baer dit
boek hanteerde, met name bij de aanleg van zijn zestien sier- en nutstuinen binnen
de grachten, de aangehaalde zinsnede uit dit boek zegt genoeg over de drijfveer om
de 'wanschickelijcke' woeste heidegronden en velden rond Slangenburg 'regulier'
te maken met zijn grootse trapeziumvormige lanenpatroon.
Van der Groen of Van Baer waren uiteraard niet de enigen die de wens hadden om
de 'natuur' te ordenen in een regelmatige en symmetrische tuinaanleg. De schoon-
heid van deze symmetrie werd ook al in 1653 bezongen door Constantijn Huygens
naar aanleidingvan zijn huis en tuin Hofwijck bij Voorburg:

'Daer is één middellijn, die Hofwijck scheidt in deelen,
Daer van de slincker van de rechter niet en schelen; [...]
Wie die verdeelingh laeckt, veracht voor eerst sijn selven,
En ' t schoonste dat God schiep. [...]
[Hier roemt hij de symmetrisch gebouwde mens]
En, waer ick henen sagh, ick wist geen wett te soecken
Die by dees' gelden mocht: wegh, riep ik, scheeve hoecken,
Enoneenparigheit, [...]'41

De harmonie van een symmetrisch verdeelde tuinaanleg werd gebaseerd op de sym-
metrische opbouw van de mens. Zoals de harmonische mens beeld was van God en
het schoonste van Gods schepping, zo werd de wetmatig symmetrisch ingedeelde
tuin een afspiegeling van de Goddelijke Natuur: een herschapen Natuur, die op een
veel hoger plan stond dan de wilde natuur met zijn 'scheeve hoecken en oneenpa-
righeit'. Natuurlijk werden deze wetmatigheden niet alleen in de tuinaanleg toege-
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past. Vooraleerst was de architectuur van het bouwwerk belangrijk, of dat nu een
huis of paleis was. In feite vormde de tuin een logisch aaneengesloten geheel met
het huis. Het scheppen van een architecturale eenheid van huis en tuin vormde de
grote stap van de Nederlandse renaissancetuin, die opgedeeld werd in van elkaar
gescheiden, vaak vierkante, aaneengeschakelde tuinen,42 naar de grootse aanleg
van de Nederlandse baroktuin, waar de vanuit het huis gedachte middenas zich uit-
strekt tot aan de einder. Een as die huis- en tuincompartimenten aan weerszijden
daarvan tot één geheel verbindt.
De eerste tuinen in Nederland waarin deze streng architecturale opvatting zich
weerspiegelt, vinden we in de paleistuinen van achtereenvolgens prins Maurits,
prins Frederik Hendrik en de Oranjevorst Johan Maurits. Een vroeg voorbeeld is het
Huys ter Nieuwburg te Rijswijk van prins Frederik Hendrik, afgebeeld in het reeds
genoemde boek van Jan van der Groen. Vanaf ca. 1630 werd een volkomen nieuw
paleis op de plaats van het oude huis gebouwd. In 1638 werd er nog aan de tuin-
aanleg gewerkt, waarbij o.a. architect Jacob van Campen en Frederik Hendrik zelf
betrokken waren.43

De middenas van de tuin bevat, zoals gebruikelijk was, drie tuincompartimenten
aan weerszijden: een vijver, een regelmatige bomenbeplanting, en weer een vijver.
De middenas verbreedt zich als het ware tot een wandelpad met kleine, vierkante
bloemperken aan weerszijden: elk vierkant tuinvak is weer in vieren verdeeld door
deze perken. Aan weerszijden van deze bredere middenas zijn de twee rechthoe-
kige vijvers, waartussen boombeplanting, aangebracht. De rechthoek van de vijver
wordt gevormd door een dubbel vierkant: de ideale verhouding van 2 : i in de gang-
bare architectuurwetten van die dagen.44 Een tuinaanleg met streng doorgevoerde
grondvormen van vierkanten en dubbele vierkanten.
In dit licht moeten we ook de aanleg op de Slangenburg bezien, hoewel het park
van de Slangenburg lang niet zo gecompliceerd ingevuld werd met tuinmotieven en
broderieparterres46 als in Rijswijk.

Huis en toegangslaan als middenas in het lanenstelsel 1675-1679

De aanleg van de middenas, tevens toegangslaan, in het enorme trapeziumvormig
lanenstelsel is echter veel grootser en beslaat ook een veel groter gebied dan de
tuinaanleg van Rijswijk. Hier heeft ongetwijfeld een andere beroemde parkaanleg
als voorbeeld gediend: het park van het Amphitheater in Kleef, niet ver van Doe-
tinchem gelegen. Het is een ontwerp van architect Jacob van Campen, in nauwe
samenwerking met zijn opdrachtgever Oranjevorst Johan Maurits van Nassau, in
die tijd stadhouder van Kleef. De aanleg stamt uit de jaren 1656-1660. Klassiek-Ita-
liaans georiënteerd als zij beiden waren, ontwierpen zij een enorme zichtas, een
kaarsrechte lijn vanaf de Kleefse heuvelrug het Rijndal in. Via een reeks van terras-
sen met vijvers, fonteinen en klassieke beelden, strekte de middenas zich uit tot ver
in het Rijndal, met als blikpunt in de verte de kerktoren op de Elterberg. Het was de
eerste lange zichtas ten noorden van de Alpen. De parkaanleg is een schouwtoneel
van geometrische orde en symmetrie, met de enorme perspectivische dieptewer-
king van de lange zichtas in het landschap. Het Amphitheater was beroemd in zijn
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dagen en werd door velen bezocht en bewon-
derd. Frederik van Baer moet deze fascineren-
de zichtas zeker gezien hebben, en het zal een
grote bron van inspiratie zijn geweest bij Van
Baers eigen ontwerp voor Slangenburg, van
huis, middenas en trapeziumvormig lanen-
stelsel ruim vijftien jaar later.
Vanaf de nieuwe, in het midden gelegen
ingang van het kasteel kon de binnenplaats
met de langgerekte bouwhuizen aan weerszij-
den één geheel vormen met de 1,5 km lange
toegangslaan.
De toegangslaan is de middenas, die twee
lanen van het trapezium doorsnijdt.45 Tus-
sen de twee lanen van het trapezium bevinden
zich, evenals bij het huis te Rijswijk, tweemaal
drie tuincompartimenten. Zij bestaan even-
eens uit een vierkante vijver, een boombeplan-
ting in het vierkant, en weer een vierkante
vijver.
Het was een opvallend idee van Van Baer om
in 1679 een landmeter zulk een enorm lanen-

stelsel in de vorm van een gelijkzijdig trapezium te laten uitmeten. Als kind van zijn
tijd was ook Van Baer bezeten van geometrie. Een trapezium als meetkundige vorm
moet aangesproken hebben in die dagen. Het is in feite de driedimensionale weer-
gave van enorme vierkante vakken in vogelvluchtperspectief met het perspectivisch
verdwijnpunt op de middenas, maar dan tweedimensionaal in het platte vlak uitge-
werkt. Het idee heeft alles te maken met de perspectivische dieptewerking die we in
de parkaanleg van het Amphitheater in Kleef aantreffen.
Een trapezium in een tuin- of parkaanleg komen we, naar mijn weten, verder ner-
gens tegen; in dit opzicht is het lanenstelsel van Slangenburg uniek en ook een van
de vroegste voorbeelden. De grote lanenstelsels uit het eind van de zeventiende
eeuw en het begin van de achttiende eeuw waren immers alle van later datum dan
Slangenburg. Nergens vormen deze lanenstelsels een zo doordacht en helder ont-
werp als op Slangenburg. We denken aan de grote, onregelmatige veelhoeken,
waarbinnen stervormige lanenpatronen te vinden zijn, rond het huis Rosendael bij
Arnhem (ca. 1675) en aan de lanen van het Hof te Dieren (ca. 1680). Aan de lange,
rechte, lanen die sterpatronen en driesprongen (zg. 'ganzenvoeten') omsluiten
van het jachtslot Het Loo van Willem 111 zelf (1684), aan de 5 km lange slotlaan te
Zeist (1686) en aan een soortgelijke middenlaan door sterrenbossen van het slot te
Heemstede (vanaf 1680).47 Ook op de uitgestrekte 'agrarische' landgoederen als
Twickel (1692) van Van Baers geduchte rivaal generaal Obdam4 en Eerde (1715)
vormen de lanenstelsels geen uitgesproken geometrisch motief.49

Niet alleen uit esthetisch, ook uit praktisch oogpunt ontstonden de grote lanen-
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stelsels aan het einde van de zeventiende eeuw. Zij waren toch in eerste instantie
de ontsluitingswegen van grootschalige land- en heideontginningen, of droogleg-
gingen. In Oost-Nederland zijn heel wat heidevelden ontgonnen in die dagen en
geschikt gemaakt voor land- en bosbouw: twee vormen van rendabele beleggingen
in grootgrondbezit, waaraan het ontstaan van de grote landgoederen in het oosten
van Nederland te danken is.5°
We hebben nu gezien dat een dergelijk groot en meetkundig uitgebalanceerd lanen-
patroon als op Slangenburg zeer uniek is in Nederland en bovendien een erg vroeg
voorbeeld van een grootschalige aanleg en ook nog gaaf bewaard. Inmiddels is wel
gebleken, dat de aanleg op Slangenburg het meest aansluit bij de tuinen van Frede-
rik Hendrik en lohan Maurits van Nassau, hoewel de militaire carrière van Van Baer
zich afspeelt in dienst van Willem in en raadspensionaris Heinsius.
Vanaf 1672 was Willem m stadhouder in de Republiek; in datzelfde jaar werd Johan
Frederik van Baer majoor in het Staatse leger van Willem ui. Vanaf die jaren moet
Van Baer overwogen hebben hoe hij zijn kasteel en landgoed zou veranderen. Onge-
veer dertig jaar oud was hij toen zijn grootscheepse vernieuwingsplannen rond 1675
van start gingen. De hofhouding van Willem in hield zich toen nog op in de palei-
zen van Frederik Hendrik, die hij geërfd had, o.a. het paleis te Rijswijk. Zoals geble-
ken, was de tuinaanleg te Rijswijk een der aanknopingspunten voor Slangenburg,
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evenals het park van het Amphitheater te Kleef. In feite was Van Baer alle anderen,
die een steeds duidelijker culturele kring rond Willem in gingen vormen, inclusief
Willem m zelf, vóór met zijn eigenzinnige en grote tuinaanleg op Slangenburg!
Toen de weelderige tuin achter het geliefde jachtslot Het Loo van Willem in werd
aangelegd vanaf 1684, was de aanleg op Slangenburg voltooid.
De tuin van Het Loo en al die soortgelijke tuinen van de kring rond Willem in zijn
van een andere aard als de tuinen van Frederik Hendrik, of als de aanleg op Slan-
genburg. De heldere opzet van grote, geometrische figuren met vierkanten en dub-
bele vierkanten, duidelijk gepland en symmetrisch aan weerszijden van een mid-
denas, is in de tuin van Het Loo veranderd tot een veel gecompliceerder geheel van
rechthoeken en assenstelsels, waarbij de meetkundige opzet onrustig wordt door
de weelderige waterpartijen, tuinbeelden, tuinvazen en broderieparterres, die recht-
streeks op de Franse voorbeelden geënt waren.51

Een zelfstandig denkend man als Van Baer heeft het nooit nodig gevonden om zich,
vanwege zijn politieke status (die wegens zijn katholicisme toch al niet gemakkelijk
was) te meten met het Franse hofleven van Lodewijk xiv, waarop de kring van Wil-
lem in zo georiënteerd was. We hoeven slechts Van Baers traditiegetrouwe, oer-
Hollandse portret te vergelijken met het portret van een gunsteling van Willem in,
de jonge Van Keppel, graaf van Albemarie en De Voorst, die zich laat portretteren
als ware hij de Zonnekoning zelf.52 Zo zal een vergelijking van beider tuinen een-
zelfde tegenstelling geven: een groot en ruimtelijk werkend lanenstelsel, waartus-
sen bossen, velden, water en weiden, naast de kunstige weelde van broderieën en
fonteinen, waarbij de lange lanen door veld en bos in de tuincompositie niet meer
meedoen.

Het sterre n bos

Een lange en diepe laan metypen, beuken, linden
met starrebossen, naar de maat en eisch beplant
lacht ons van verre toe en noodt ons aan te treden.'53

Zo wordt het sterrenbos van het Huis te Heemstede in 1715 bezongen. Ver weg van
het huis gelegen is zo'n sterrenbos bedoeld om in te wandelen.
Bijna elke buitenplaats had zijn sterrenbos in de zeventiende eeuw. Het was een
sierbos in de buurt van het kasteel dat aanvankelijk terzijde, op een betrekkelijk wil-
lekeurige plaats op het landgoed lag. Zoals op Slangenburg, waar het sterrenbos
in een der binnenhoeken van het trapezium ligt. Aan het einde van de zeventiende
en in het begin van de achttiende eeuw verandert dat en worden de sterrenbossen
onderdeel van het totale tuinplan. Binnen de grachten van kasteel Amerongen werd
vóór 1683 een sterrenbos aangelegd, dat als een echt sierbos binnen de eenheid van
de tuincompositie fungeert. Op de landgoederen Heemstede (na 1680) en Eerde
(1715) (eerder vermeld) liggen de sterrenbossen symmetrisch aan weerszijden van
de middenas.
Het sterrenbos was een geliefd motief voor de tuinaanleg in de zeventiende en acht-
tiende eeuw. De grondvorm was vierkant en het bos werd doorsneden met andreas-
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kruisvormige, soms gecombineerd met kruisvormige, lanen. Het sterrenbos op
Slangenburg werd hoogstwaarschijnlijk gelijk met of kort na de aanleg van het tra-
pezium in 1679 aangelegd. Terwijl de sterrenbossen bijna overal verdwenen zijn,
ligt het sterrenbos op Slangenburg nog in rabatten en greppels verborgen onder
een zwaar beukenbos.

De zestien tuinvakken binnen de gracht

Het paste geheel in de Nederlandse tuintraditie van de zeventiende eeuw om de
ruimte binnen de grachten van het huis keurig te verdelen in vierkante tuinen. Even-
eens zeer Nederlands is de gebruikelijke verweving van sier- en nutsfunctie van de
tuin. Het aantal tuincompartimenten dat aan een zuivere sierfunctie werd gewijd en
als bloemperk werd ingericht, was gering in vergelijking met de aaneengeschakelde
vierkante tuinvakken met in regelmatig plantverband geplante fruitbomen en in de
lange, rechte rabatten verdeelde vierkante moestuinen. De Nederlandse zeventien-
de-eeuwse hofdichten roemen juist de schoonheid van een tuin, als er rijpe vruch-
ten en keurige groentebedden in te vinden zijn.
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^\éJer/jnJt/e.'iJf ef Jütn, en

Het sterrenbos in de tuincompositie van kasteel Amerongen kwam reeds ter sprake.
Een nog belangrijker positie namen de vierkante en rechthoekige boomgaarden
en moestuinen in. In dezelfde tijd en op dezelfde manier werden binnen de grach-
ten de vierkante tuinvlakken op Slangenburg aangelegd. Op de kaarten uit 1752 en
1796 tellen we totaal zestien vlakken; de vier vakken voor het kasteel hadden een
sierfunctie, terwijl de overige vakken fruitbomen en groentebedden bevatten. Bij de
inrichting van dergelijke tuinen werd wel het hierboven genoemde tuinhandboek
van Jan van der Groen gehanteerd. Op een van zijn afbeeldingen staat een ideaal
voorbeeld van een Nederlands huis en hof, op een kleinere schaal, uiteraard, dan de
tuinen rond kastelen. Aan de hand van deze prent kunnen wij ons een voorstelling
maken hoe de tuinvakken bij Slangenburg waren ingericht. Zo beeldt hij ook 'twee
modellen, hoe men een Boomgaard sal beplanten' af. De regelmatige plantverban-
den, waarin de fruitbomen werden geplant, zullen zeker op Slangenburg toegepast
zijn.54

Tot slot

Het mag een wonder heten dat nagenoeg de gehele aanleg van circa 1679 op Slan-
genburg bewaard gebleven is. Sinds 1950 wordt het landgoed beheerd door Staats-
bosbeheer. Terecht stelt men dat 'handhaving van deze unieke historische structuur
van zeer groot belang' is.55 In het volgende hoofdstuk kijken we nog wat nader naar
de moderne beheersdoelstellingen van Staatsbosbeheer.
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4 Slangenburg beheerd door Staatsbosbeheer

Nieuw beheerop een oud landgoed

Het schitterende landgoed Slangenburg met zijn uitgestrekte bossen en statige
lanen trekt ieder jaargetijde vele bezoekers en het is alleszins de moeite waard om
hun wandelingen, fiets- en ruitertochten nog zinvoller te maken door hen op de
hoogte te stellen van de historische achtergronden en door tekst en uitleg te geven
over de ecologische waarden van het honderden hectaren grote landgoed.
Hiermee heeft het landgoed na bijna drie eeuwen er een nieuwe functie bij gekre-
gen. De recreatieve waarde van het landschap en van de oude bossen is groot, niet
in de laatste plaats door de ecologische waarde die het landgoed vertegenwoordigt.
De rijke ondergroei van de oude eikenbossen en hazelaars, vuilboom, kornoelje,
vlier, kamperfoelie, hop, braam en wilde framboos trekken talloze zangvogels aan
die kenmerkend zijn voor 'oude' bossen. De afwisseling van bosrand en open veld Op het voorplein,
lokt de buizerds en aan de beken vissen reigers. Om deze ecologische waarde in
stand te houden is het van groot belang, dat aan de verdroging van het landgoed
een halt wordt toegeroepen. Botanische gegevens56 wijzen op de afname van de
vroeger aanwezige vochtminnende flora, zoals de velden met bosanemonen en de
ongelooflijke rijkdom aan paddenstoelen. Om dit verdrogingsproces te stoppen is
in 2000, in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel, een omvangrijk anti-
verdrogingsproject uitgevoerd, waarbij de grondwaterstanden gedeeltelijk zijn her-
steld en cultuurgraslanden langs de Beneden Slinge zijn verschraald en zo worden
ontwikkeld tot botanisch interessante graslanden.
Staatsbosbeheer heeft voor de toekomst een beheersplan opgesteld, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat alle genoemde waarden behouden blijven, zodat Slangenburg
zijn betekenis zal blijven houden. Dat beleid houdt in: voortzetting van het al eeu-
wenoude bosbedrijf op een aan de tijdgeest aangepaste wijze; het bewaren en dui-
delijk laten zien van het barokke lanenpatroon en de vijvers, instandhouding van
de ecologische betekenis; het laten zien van de ontstaansgeschiedenis van het Ach-
terhoekse landschap van essen en beekdalen. Daarbij wordt er, natuurlijk, van uit-
gegaan dat de pachters binnen het kader van dit landgoed op moderne wijze hun
bedrijf kunnen voeren.
In de afgelopen jaren is op kleine en grote schaal het landgoed opgewaardeerd. Een
asfaltbaan in het lanenstelsel werd van klinkers voorzien, de rotonde bij de herten-
kamp werd weer aangelegd, er zijn bruggetjes gemetseld. Eiken hekken, stijlvolle
zitbanken en bloembakken geven cachet aan het goed: sinds 1998 staan er zelfs
weer oranjeboompjes op het gerestaureerde voorplein.
Sinds enige tijd valt het beheer van het terrein binnen de grachten, voorplein, park
en boomgaard niet meer onder Staatsbosbeheer, maar onder de Rijksgebouwen-
dienst. Wel wordt voortdurend in goed overleg gestreefd naar een goede afstem-
ming van gebouwen met de omliggende terreinen, omdat een kasteel en landgoed
vanzelfsprekend een eenheid vormen. Dit fraaie landgoed is opengesteld voor het
publiek, dat er komt wandelen, genietend van al het goeds en fraais en rijks, wat
drie eeuwen bos- en landschapsbouw hebben opgeleverd.
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Slangenburg als historische buitenplaats (rijksmonument)

In 2005 is een groot deel van het landgoed Slangenburg in het kader van de 'verfij-
ningsoperatie historische buitenplaatsen' aangewezen als beschermd monument.
Het doel hiervan is de buitenplaats Slangenburg als eenheid te beschermen, dus
de diverse elementen in hun onderlinge samenhang als complex te bewaren. Het
betreft het deel van Slangenburg gelegen binnen de begrenzing van het grote tra-
pezium en de kasteellaan. Met deze aanwijzing is het unieke cultuurhistorische
belang van het landgoed ook door de rijksoverheid erkend. De aanwijzing heeft tot
gevolg dat de verschillende eigenaren en beheerders op het landgoed de komende
jaren een gezamenlijke visie voor het landgoed opstellen. De uitdaging is, om met
inachtneming van individuele belangen, de bijzondere cultuurhistorische waar-
den van het landgoed te bewaren, waarbij het ook in de toekomst zijn maatschap-
pelijke waarde kan blijven behouden. Traditionele land- en bosbouw en de nieuwe
gebruiksmogelijkheden moeten worden samengevoegd om het landgoed ook in de
toekomst als economische eenheid te kunnen laten functioneren.
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Noten

1 RAA-Slangenburg, nr. 15.
2 RAA-Slangenburg, nr. 15.
3 Op een kaart van de havezate Bingerden uit 1778 worden de buitenste lanen eveneens 'omme-

loop' genoemd (RAA, Alg. Verz. 127*). Zie Hoppenbrouwers over de 'omloop', hfdst. 4.
4 RAA-Slangenburg nr. 18.
5 Zie Hoppenbrouwers over de bouwgeschiedenis, hfdst. 4.
6 RAA Van Geelkercken 37. Hoppenbrouwers was zo vriendelijk deze kaart te helpen ontcijferen.

In 2007 is de gekleurde handschriftkaart van Van Geelkerken teruggevonden op Haus Vorn-
holz.

7 Zie Hoppenbrouwers over de 'koelhoff, hfdst. 4.
8 Zie Hoppenbrouwers over de betekenis van de Slinge en de Bielheimerbeek voor Slangenburg,

hfdst. i.
9 Waarschijnlijk is dit het nu nog bestaande, bijna dichtgegroeide beukenlaantje.
10 Zie Hoppenbrouwers over de oude, omliggende hoeven, hfdst. i.
11 RAA-Slangenburg, nr. 27.
12 RAA resp. Alg. Verz. 697 en 135. De schetskaart stamt uit het huisarchief nr. 15.
13 RAA-Vornholz nr. 1187.
14 Deze boerderijen bestaan nog; het Park en de Brouwer horen nog steeds bij Slangenburg.
15 RAA-Slangenburg nr. 6.
16 RAA-Slangenburg nr. 29, 30, 31.
17 Zie Beekman: volgens hem is in 1946 een der zware beuken gekapt. Uit zorgvuldige telling van

de jaarringen bleek dat die beuk in 1680 geplant moest zijn.
18 RAA-Slangenburg nr. 31.
19 RAA-Slangenburg nr. 31.
20 Deze bomen werden in 1983 gekapt.

21 RAA-Slangenburg nr. 38.
22 RAA-Slangenburg nr. 22 (uitgaven 1791/1792).
23 RAA-Slangenburg nr. 29.
24 RAA-Vornholz nr. 1187.

25 Op een oude ansichtkaart uit 1939 in het Springerarchief L.H. te Wageningen (inv.nr.
01.2135.03) van zoon naar vader L. A. Springer is het beeld te zien.

26 RAA-Vornholz nr. 1187.
27 In het kasteel staat de vaas op de oorspronkelijke sokkel midden in de hal. Volgens mededeling

van Edith, Freifrau Rüdt von CoIIenberg geb. Passman is deze zeventiende-achttiende-eeuwse
vaas door haar grootvader Herr Kommerzienrat Arnold Passmann aangekocht na 1895.

28 RAA-Slangenburg nr. 2, 3, 4.
29 Zie Verrips-Roukens: haar beschrijving van het boerenleven op een Sallands landgoed zal

ongetwijfeld veel overeenkomsten hebben met Slangenburg.
30 RAA-Slangenburg nr. 23, 24.
31 Ds. G.B. Janssen en P. Aaldering, De marke van Angerlo. Doesburg, 1983.
32 Het is hiermee niet gezegd dat sommige boerderijen niet eerst al aan kerk, stad Doetinchem of

particulier pachtplichtig waren.
33 RAA-Slangenburg nr. 56.
34 RAA-Slangenburg nr. 39.
35 RAA-Slangenburg nr. 38.
36 StadsarchiefDoetinchem.

37 RAA-Slangenburg nr. 40.
38 RAA-Slangenburg nr. 28.
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39 RAA Slangenburg nr. 38.
40 J. van der Groen. Inleydtmjh. Een soortgelijk boek uit die tijd was: D.H. Cause, De konimjlijcke

hovenier enz., Amsterdam 1676.
41 Constantijn Huygens: Vitaulium, Hojiuijck, Hofstede van den Hen van Zuylichem onder Voorburg,

's-Gravenhage 1653. Constantijn Huygens sr. was secretaris van prins Frederik Hendrik.
42 Zie Hans Vredeman de Vries: Hortorum (...) jbrrrme enz., Antwerpen, na 1587.
43 Gegevens volgens Bienfait. Huis en tuin zijn nu verdwenen.
44 Het dubbele vierkant wordt voorgestaan door de Italiaanse renaissancearchitect Alberti, die

zich baseert op Pythagoras en Vitruvius uit de oudheid; de Italianen Serlio en Palladio roemen
het vierkant als basisgegeven. Zie voorts artikel van Hopper in de literatuurlijst.

45 Voor de reden hiervan zie Hoppenbrouwers, hfdst. 4.
46 'Broderieparterres': de Franse broderieën, een lofwerk met palm en kleurige steenslag, begon-

nen in de mode te komen. In de paleistuin van Frederik Hendrik te Honselaarsdijk werd voor
het eerst een Franse broderie aangelegd.

47 Alle afgebeeld in Bienfait.
48 Zie deel n over generaal Slangenburg en Obdam.
49 Lanenstelsels van Twickel en Eerde afgebeeld in Van der Wijck, blz. 94 en 441.
50 In hoeverre het jachtbedrijf te maken heeft met de aanleg van lange, rechte lanenstelsels is mij

verder onbekend.
51 Vgl. noot 46. De tuin van HetLoo is afgebeeld in Bienfait. Ter vergelijking wordt daarnaast de

enorme paleistuin van Lodewijk xiv te Versailles afgebeeld: onderdelen van Franse tuinen had-
den invloed in Nederland in de kring van Willem III.

52 Het portret van Van Keppel is afgebeeld in Van der Wijck, blz. 141.

53 Hofdicht op Heemstede van Lucas Rotgans: Stichts Landtgezang op Heemstede, Amsterdam 1715.
54 De plantverbanden waren vierkantverband of'quinconces' (4 bomen plus één in het midden).

Staatsbosbeheer heeft de boomgaard op Slangenburg in ere hersteld. Er zijn weer vierkante
ruinvakken gemaakt, waarin hoogstamfruit in vierkantverband.

55 Staatsbosbeheer, Bosbouwkundigeplanning 1982, blz. 2.
56 Zie inventarisaties van o.a. Joman (1914) en Jeswiet (1931).


