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Op 30 september a.s. wordt het lustrumboek Oorden van Schoonheid gepresenteerd
aan de leden van Albertus Perk. Het belooft een prachtig boek te worden gewijd aan be-
staande en verdwenen landgoederen. Negen daarvan worden in afzonderlijke hoofdstuk-
ken door verschillende auteurs beschreven, waarbij veel nieuwe gegevens worden gepubli-
ceerd. Daarnaast schreef Piet Bakker een inleidend artikel waarin hij de de ontwikkelin-
gen te Hilversum in een landelijk perspectief plaatst. Fred Repko besteedde aandacht aan
de invloed van de bewoners van de landgoederen en buitenplaatsen op de Hilversumse
samenleving. Omdat als natuurlijk opvolgers van de buitenplaatsen de villaparken ont-
stonden is als bijlage achterin het boek een overzicht opgenomen met gegevens van een
aantal Hilversumse villa’s. Leden van ‘Albertus Perk’ kunnen het boek aanschaffen voor
de speciale ledenprijs van ƒ35.
Bij wijze van voorpublicatie volgt hieronder een uittreksel uit de artikelen van de twee ge-
noemde auteurs. 

Drie groepen

Naar de tijd van aanleg en de vestigingsplaats kunnen we de landgoederen en

buitenplaatsen in Hilversum indelen in drie groepen:

a) in de zeventiende en achttiende eeuw aangelegd op in erfpacht verkregen

domeingronden

b) in de negentiende eeuw na de heideverdelingen van 1836 en 1843 aange-

legd op heidegronden

c) na 1870 na invoering van de kunstmest en na de landbouwcrisis aangelegd

op de engen

In het boek worden van elke groep een aantal voorbeelden uitgewerkt. Dit

zijn: 

a) Hoorneboeg/Hilveroord, Nieuweroord en Zonnestraal (Loosdrechtse Bos

met Pampahoeve) 

b) Einde Gooi, Zwaluwenberg en de landgoederen van Van de Wall Bake (An-

na’s Hoeve, Monnikenberg, Heidepark, enz.).

c) Birkenheuvel, het Hoogt van ’t Kruis en Lindenheuvel.

Landgoed of buitenplaats?

Een landgoed bestaat geheel of gedeeltelijk uit bos met eventueel landbouw-

gronden en natuurgebieden. Oorspronkelijk ging het vooral om de produc-116 hht-ep 2000/3
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Hilversum in 1867 uit de gemeenteatlas van J. Kuyper. Rondom de bebouwde kom werden na de Hei-
deveiling van 1843 een flink aantal terreinen ontgonnen en beplant met bomen. Zo ontstonden bui-
tenplaatsen als de Zwaluwenberg. Ook de oudere landgoederen als Einde Gooi en Hoorneboeg (hier
Hilversum genoemd) zijn op dit kaartje te onderscheiden. (coll. Streekarchief )



tie: uit landbouw of bosbouw moest rendement worden behaald. Daarom

zijn op veel landgoederen boerderijen aanwezig. 

Een buitenplaats bestaat uit een monumentaal gebouw (landhuis of kasteel)

met bijgebouwen, tuin- en parkaanleg en waterpartijen, die tezamen een

eenheid vormen. Het begrip buitenplaats omvat dus niet alleen het hoofdge-

bouw maar de totaliteit van gebouwen, tuin en park. Oorspronkelijk fun-

geerde een ‘buiten’ of een ‘plaats’ als zomerverblijf; het waren dus tweede

woningen avant la lettre. 

Zowel op buitenplaatsen als op landgoederen vinden we lanenstelsels en een

aangelegde tuin direct bij de woning. Lanen lopen vaak door tot in het pro-

ductiegedeelte van een landgoed. Op oude kadasterkaarten worden gedeel-

ten van een buitenplaats of het buitenplaatsgedeelte van een landgoed vaak

aangeduid als ‘aanleg tot vermaak’. 

In ons land zijn meer dan duizend landgoederen. Landgoederenlandschap-

pen zijn o.a. in de Achterhoek te vinden (omgeving Vorden), op de Veluwe en

in Twente. Daarnaast kent Nederland een zeer hoge dichtheid aan buiten-

plaatsen; in totaal zijn er zo’n duizend historische buitenplaatsen. Er zijn

zelfs hele buitenplaatsenlandschappen. Ze zijn te vinden in ’s-Graveland,

langs de Utrechtse Vecht en de Stichtse Lustwarande, plaatselijk aan de Ve-

luwezoom en aan de binnenduinrand (Kennemerland, Wassenaar, Walche-

ren). Buitenplaatsen en landgoederen vormen dus een karakteristiek onder-

deel van het Nederlandse landschap. 

Op landgoederen speelden jacht, landbouw en bosbouw vanouds een belang-

rijke rol. Een aantal landgoederen heeft een kasteel als middelpunt; deze

meestal adellijke bezittingen dateren doorgaans uit de middeleeuwen. Door

industriëlen zijn in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ver-

scheidene landgoederen gesticht. Ook enkele landgoederen bij Hilversum

zijn in die periode door fabrikanten tot stand gebracht. 

Het fenomeen buitenplaats ontstond in de zeventiende eeuw. Sommige buiten-

plaatsen zijn ontstaan uit middeleeuwse kastelen, die door de adel aan de ei-

sen van de tijd werden aangepast. Aanvankelijk was het oogmerk geldbelegging

en landbouw. Op de kavel stond een boerderij waarvan één of meer vertrekken

(de herenkamer) waren ingericht als zomerverblijf van de eigenaar. Vanaf ca.

1670 verrezen er landhuizen met een fraaie tuin- en parkaanleg daar omheen. 

In de zeventiende eeuw zijn de eerste buitenplaatsen aan de randen van het

Gooi gesticht. Ze kwamen tot stand in ’s-Graveland, in Baarn en op de Gooi-

se noordflank. De buitenplaatsen in ’s-Graveland en Baarn hebben ongetwij-

feld als voorbeeld gediend voor de stichting van buitenplaatsen in Hilver-

sum. De invloed van de Baarnse kant ging door tot in de negentiende eeuw.

In de zeventiende eeuw ontstonden hier vijf belangrijke buitenplaatsen:

Groeneveld, de Eult, Drakenstein, Soestdijk en Pijnenburg. Vanaf 1840 was

de familie Van de Wall Bake actief met de stichting van landgoederen aan de

oostkant van Hilversum.118 hht-ep 2000/3



Heideverdelingen

De zogenaamde ‘heideverdelingen’ hebben een belangrijke rol gespeeld bij

de totstandkoming van landgoederen en buitenplaatsen. De erfgooiers had-

den sinds de Middeleeuwen gebruiksrechten op deze gronden. In 1837 en

1843 vonden verdelingen plaats waarbij de weiden en een deel van de heiden

volledig eigendom werden van de erfgooiers (3678 ha). Het overige gedeelte

van de heiden (1735 ha) kwam in volledig eigendom aan de Staat. De rijks-

overheid verkocht vervolgens de verkregen heidegronden aan particulieren,

die er in veel gevallen bos op plantten. Op deze wijze ontstonden landgoede-

ren die op houtproductie gericht waren. Andere gedeelten van de heidegron-

den werden aangekocht door eigenaren van buitenplaatsen. 

Bij de heideverdelingen speelde Albertus Perk (1795-1880) een belangrijke

rol. Hij diende zowel de eigenaar als de gebruikers van de grond. Deze voor-

aanstaande Hilversumse bestuurder en historicus werd wel als de onge-

kroonde koning van Gooiland beschouwd. De landgoederen aan de oost- en

zuidzijde van Hilversum werden gesticht na de heideverdeling. Houtteelt was

het belangrijkste oogmerk. De heidegronden aan de noord- en westzijde van

Hilversum werden ontgonnen door de eigenaren van de ’s-Gravelandse bui-

tenplaatsen. 

Van grote betekenis voor Hilversum is de ontwikkeling van de infrastructuur

geweest, zoals de aanleg van waterwegen, verharding van straatwegen en

aanleg van de spoorlijn. Op initiatief van de eigenaren van enkele buiten-

plaatsen in ’s-Graveland werd bijvoorbeeld in 1826 ‘de weg van ’s-Graveland

op Soestdijk’ bestraat. Deze weg bestond uit de ’s-Gravelandseweg, Lange-

straat, Emmastraat en Soestdijkerstraatweg. Direct na de verharding van de

’s-Gravelandseweg werden langs deze weg buitenplaatsen gesticht: Heuvel-

hoeve in 1834, Wisseloord in 1835 en Lindenheuvel in 1836. 

Villa’s als miniatuur-buitenplaatsen 

In de tweede helft van de negentiende eeuw zien we de opkomst van de bour-

geoisie en de verdere verbetering van de infrastructuur. Eén en ander bracht

ook meer villabouw en lintbebouwing met zich mee. De eerste villaparken

werden gesticht. De gegoede burgers vestigen zich in de nabijheid van de

buitenverblijven van de aristocratie. In plaatsen met veel villaparken zoals

Hilversum, Baarn en Apeldoorn werd op het eind van de negentiende eeuw

geadverteerd om Indischgasten te lokken. Nadat men eerst in de zomer in deze

‘groene plaatsen’ in een pension of hotel verbleef leidde dit later vaak tot een

permanente vestiging. Daarnaast waren er veel mensen die in de grote steden

werkten en in het Gooi woonden. 

De eerste villa’s hadden een dominante ligging op grote kavels (vaak groter

dan 1 ha). Ze werden door welgestelde stedelingen als tweede woning ge-

bruikt. De beeldbepalende villa’s gaven uiting aan de rijkdom van de eigena-

ren; ze dienden als statussymbool. In een volgende fase werden de villa’s per- hht-ep 2000/3 119



manent bewoond. Bovendien werden door minder welgestelden kleinere

huizen gebouwd, zg. buitenwoonhuizen. De oppervlakte van de kavels werd

kleiner (meestal minder dan één ha). Vaak ontwierpen gerenommeerde ar-

chitecten huis en tuin, waardoor het geheel een individueel karakter kreeg. 

Naar oppervlakte is dus een reeks van groot naar klein te onderscheiden:

landgoederen – buitenplaatsen – villa’s – buitenwoonhuizen.
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De derde eigenaar van Birken-
heuvel, Hendrik van Hengel
uit Amsterdam, liet in 1863
een ‘jachthuisje’ bouwen. Dit
buitenhuis kreeg in de volks-
mond de naam Hertenhuis
vanwege de hertenkoppen die
Van Hengel als jachttrofeeën
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Bewoners van de landgoederen en buitenplaatsen

Wie waren nu die rijken die zich buiten de grote steden in het Gooi vestigden?

Allereerst de meer gevestigde, oudere elites van het patriciaat meestal van Am-

sterdamse origine. Wij vinden deze categorie terug in de broer en twee gezusters

Blaauw (Willem Hendrik, Wilhelmina Margaretha en Anna Maria) die korte

tijd delen van het Loosdrechtse Bos in bezit hadden. Verder kunnen tot deze

categorie van oude elite gerekend worden Douarière Johanna Louise Huy-

decoper-van Tets (Monnikenberg) en Jhr. Henri Feith (Monnikenberg). 

De tweede categorie van de elite van Amsterdam wordt gevormd door de in

bankwezen en handel bijzonder rijk geworden, gezeten burgerij, waaronder

een groep van zeer vermogende doopsgezinde families. De bekendsten hier-

van zijn Jhr. Cornelis Hartsen, die het zomerverblijf “Bouwzicht” aan de ’s-

Gravelandseweg bezat; zijn zwager Jhr. Christiaan van Lennep, eigenaar van

Lindenheuvel en de latere sociëteit De Unie; en de familie Pijnappel van

Hoorneboeg. 

Naast deze twee categorieën van Amsterdamse ‘oude chic’ werden in die tijd

(rond 1900) drie nieuwe elites onderscheiden. In termen van de tijdgenoten:

de joden, de Duitsers en de Indische fortuinen. Tussen deze oudere en nieuwe elite

bestonden geen huwelijksbanden. Onder deze categorie van nieuwe rijken

kunnen wij tot ‘de joden’ rekenen Samuel Lipman (Wisseloord), hoewel hij

later rooms-katholiek werd en trouwde met één van de Tödden Agnes Moor-

mann. De ‘Duitsers’ vinden we duidelijk terug in de families die ook als de

‘Tödden’ worden aangeduid: Sinkel, Bodeman en Moormann. Van de cate-

gorie ‘de Indische fortuinen’ is B.R.C. Bouricius een duidelijk voorbeeld, die

zijn buitenplaats Palaboean (veilige haven) aan de Vaartweg liet bouwen.

Naast deze Amsterdamse elite treffen wij onder de eigenaren van de Hilver-

sumse buitenplaatsen ook vertegenwoordigers aan van de adel en uit hoge

bestuurlijke functies elders uit Nederland. 

Ook de plaatselijke elite speelde een rol bij het ontstaan van buitenplaatsen.

Janssens was rijksontvanger van de directe belastingen in Hilversum; Tem-

minck, schoonzoon van Albertus Perk, was waarnemend gemeentesecretaris

en raadslid. 

De werelden van het nijverheidsdorp Hilversum rond 1850 en de groot-

grondbezitters moeten nogal gescheiden zijn geweest. Alleen Albertus Perk

en Jan van Ravenswaay zullen als autochtone Hilversummers regelmatige

contacten hebben gehad met deze allochtone elite. De eerstgenoemde heeft

een belangrijk aandeel gehad in de ontginning van Birkenheuvel, dat niet pri-

mair voor belegging was bedoeld maar voor de bestrijding van de Hilver-

sumse werkloosheid (zoals jaren later gebeurde bij de ontwikkeling van Zon-

nestraal en Anna’s Hoeve). Van Ravenswaay vervulde samen met Albertus

Perk de rol van makelaar en eigenaar bij de verfraaiing van het Hoogt van ’t

Kruis en de Boomberg. hht-ep 2000/3 121



De invloed op Hilversum

Wat heeft de komst van de buitenplaatsen voor Hilversum opgeleverd? Een

aantal voordelen voor de autochtone bevolking zijn helder te onderscheiden.

De eerder genoemde werkloosheidsbestrijding van Albertus Perk en later van

de diamantbewerkers bij de ontwikkeling van Zonnestraal, verder bij de aan-

leg van Anna’s Hoeve, heeft een belangrijke verlichting betekend voor het ar-

moedevraagstuk van Hilversum. De Tödden-families hebben een belangrijk

aandeel gehad in het welzijn van de Hilversumse rooms-katholieken, zowel

voor de kerk, het onderwijs als voor de armen. De naam van Benjamin Wil-

lem Blijdenstein zal altijd verbonden blijven met het Hilversumse sociaal

werk, in het bijzonder het verzorgingshuis ‘De Egelantier’, alsmede met het

Pinetum, zijn bijzondere verzameling naaldbomen. Ook de familie Pijnappel

van de Hoorneboeg kenmerkte zich door de zorg voor de medemens. In het

bijzonder dient hier genoemd te worden hun aandeel in verzetsactiviteiten en

hun gastvrijheid voor joodse en andere onderduikers tijdens de Tweede

Wereldoorlog. 

De bekentenis voor de plaatselijke economie lag bijvoorbeeld in de belang-

rijke functie die de plaatselijke logementen vervulden bij de verkopingen en

veilingen van buitenplaatsen. Zo werd in Hof van Holland op een veiling in

1848 het latere Heidepark geveild. Van eminent belang voor de ontwikkeling

van Hilversum is de aanleg van de Oosterspoorlijn van Amsterdam naar

Amersfoort geweest. Het tracé waarlangs hij zou komen te liggen werd mede

bepaald door Rudolf W.J.C. van den Wall Bake als directielid van de Hol-

landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Heidepark – toen nog in het bezit122 hht-ep 2000/3
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tuin in Indië maakte, liet zijn
buitenplaats Palaboean (veili-
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van zijn vader – had baat bij een goede verbinding van Heidepark met andere

steden.

Monumentaal groen

In het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw eindigde de aanleg van

villaparken in Hilversum. De tegenstand tegen het opofferen van natuur voor

villabouw nam toe. Bovendien sloten de latere plannen niet aan bij de be-

staande bebouwing. Zo lagen de eigendommen van E.H.D. Insinger ten zui-

den van Hilversum ver van de bebouwde kom. Ook de invloed van de econo-

mische crisis deed zich gelden. Overal in het Gooi stonden toen villa’s te

koop of te huur. Vooral na 1945 zijn veel villa’s afgebroken. Ook zijn veel ka-

vels gesplitst, met verdichting van de bebouwing tot gevolg. 

Wie Hilversum vanuit de lucht of vanaf een hoge toren bekijkt moet wel con-

stateren dat de plaats nog steeds een groen karakter heeft. Het monumenta-

le groen bestaat uit landgoederen, buitenplaatsen, villaparken, stadsparken,

begraafplaatsen, tuinen en straatbomen. Als we door Hilversum rijden of

wandelen trekken we dezelfde conclusie. Dan valt ons oog niet op het grote

geheel, maar op de vele bijzondere groene elementen afzonderlijk. De eerste

villaparken vormden als het ware een aaneenschakeling van buitenplaatsen

in het klein.

Het heden fungeert als verbinding tussen verleden en toekomst. Steeds ver-

der dringt het besef door dat Hilversum belangrijk is op het gebied van na-

tuur en cultuur. De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit neemt toe. Bij nieuwe

ontwikkelingen zullen we ons steeds moeten afvragen hoe deze kunnen wor-

den ingepast in de historisch waardevolle structuren. Dan zal Hilversum zijn

wereldfaam blijven houden als groene stad met een overvloed van jonge ar-

chitectuur te midden van een krans van natuurgebieden. 
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