Orangerie van Broe

Het is een oud verhaal: tussen het constateren van het feit dat er gerestaureerd
moet worden, het opmaken van de plannen voor restauratie, de aanvang van het
werk en de voltooiing, verlopen vaak
verscheidene jaren. Zo ook met de Orangerie van het kasteel Broekhuizen in
Leersum. Hoofdgebouw, koetshuis en
orangerie bieden huisvesting aan het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
In het begin van de jaren zeventig werd
de noodzaak van restauratie van de Orangerie onder ogen gezien. Het was o. m. de
Bond Heemschut die daar indertijd sterk
op aandrong, maar nog in ons nov./dcc.nummer van 1977 moesten we tot ons
leedwezen constateren, dat de restauratie
(nog steeds) op zich liet wachten. Laten
en in de toepassing van geheel ronde zuilen op de hoeken van de middenpartij.
..Het interieur van het Schielandshuis",
zo schrijft Meyerman in zijn nota van
1978, ,,voldoet, mits hersteld naar de
oorspronkelijk toestand, op bijna ideale
manier aan de eisen van een naar moderne maatstaven georganiseerd museum.
In de eerste plaats heeft het een zeer logisch doordachte structuur waarbinnen
de bezoeker als vanzelfsprekend zijn weg
zal kunnen vinden in de afzonderlijke en
dan ook duidelijk door hun vormgeving
van elkaar te onderscheiden afdelingen.
Verder is het belangrijk dat het gebouw
ondanks de bijna wiskundige helderheid
van zijn indeling een grote rijkdom aan
de fantasie prikkelende elementen vertoont, zoals de authentieke 17e- eeuwse
kelder, de herberg De Pappegay met zijn
oude waterput, zijn quasi deftige maar
toch vriendelijke toegangshal en trappenhuis, zijn wenteltrapverbinding tussen
régencekamer en souterrain, zijn in de
komst van een houten bekapping voorziene zolderruimte en de drie 18e- eeuwse
historische vertrekken met hun verfijnde
betimmeringen, schilderijen en plafonds,
nagenoeg de enige die Rotterdam nog
bezit".
De restauratie is opgedragen aan architect
J. Walraad in Den Briel. Opzet is het
exterieur in zijn oorspronkelijke staat
terug te brengen, terwijl het interieur,
met behoud van een aantal belangrijke,
na de brand van 1864 ingebrachte 19eeeuwse elementen en tevens met behoud
van zijn uit het 17e-eeuwsc bouwwerk
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overgenomen ruimtelijke indeling (plattegrond), zoveel mogelijk aan de functionele eisen van het museum moet voldoen.
Er wordt dus, voor wat het exterieur betreft, teruggerestaureerd tot de oorspronkelijke toestand. Met de restauratie
zullen, naar schatting, vijf a zes jaren zijn
gemoeid, maar dan zal Het Schielandshuis er weer als een van de weinig overgebleven pronkjuwclcn van Rotterdam
bij staan en zal het museum in een historische omgeving een boeiend overzicht
vertonen van enige eeuwen omvattende
geschiedenis van 's werelds grootste
handelshaven.
v.d.W.

we nu niet omzien in wrok, maar verheugd zijn over het feit, dat begin november jl. de staatssecretaris van CRM,
de heer G. C. Wallis de Vries de gerestaureerde Orangerie officieel heeft geopend.
Het hoofdgebouw was al eerder opgeknapt en het koetshuis werd uiterlijk in
zijn oude staat hersteld, terwijl het interieur daarvan verbouwd werd tot een
modern laboratorium. Er blijft nog één
wens: de oude boerderij naast de Orangerie heeft ook een opknapbeurt nodig.
Een ander, misschien nog belangrijker
probleem, nl. de inrichting van het park,
nadert intussen ook zijn oplossing. Dit
park is tussen 1800 en 1850 aangelegd
door Michael en Zocher, in Engelse landschapsstijl. In deze oorspronkelijke stijl
zal het park - naar de wens van de

khuizen in nieuwe glorie

staatssecretaris - worden hersteld, ook
een reden om verheugd over te zijn.
Alom voldoening bij de openingsplechtigheid, verwoord door prof. dr.
A. J. Wiggers, algemeen directeur van
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, de
staatssecretaris en de restauratie-architect, ing. J. W. C. Bezemer van de Rijksgebouwen Dienst.
Hoewel we in eerder genoemd nummer
van ons tijdschrift al ruimschoots aandacht schonken aan de geschiedenis van
Broekhuizen, laten we hier de heer Bezemer nog graag even aan het woord, omdat hij in het kader van de restauratie van
de Orangerie een interessant verband legde tussen de architect(en) van het kasteel
en de Orangerie. Volgens de heer Bezc-

om Broekhuizen te bouwen en te voltooien. Ongetwijfeld heeft Ziesenis zich
hierbij laten leiden door hetgeen hij bij de
beroemde Engelse architect Robert
Adam tussen 1790 en 1792 had gezien en
geleerd.
De lage, als rustica (muurwerk van deels
bewerkte
natuursteen) behandelde
onderbouw van het landhuis, de torse
Palladiaanse peristyle en beide gebogen
trappen ontleende Ziesenis aan voorbeelden van het Engelse neo-classicisme. De
ligging van de Orangerie als een decor in
het landschapspark, de toepassing van
beeldnissen in de zijrisalieten (voor het
front van een gebouw naar voren springende gedeelten) en de ordonantie van de
middenrisaliet doen sterk aan het werk

mer zijn voor de bouw van het kasteel en
de Orangerie dezelfde architecten verantwoordelijk. Hij kwam tot die overtuiging na kennisneming van een publicatie
over Darthuizen van J. B. Christemeier
uit 1845.
Het huidige Broekhuizen is in eerste aanleg in 1794 gebouwd door de architect
Berckman, in opdracht van mr. C. J. van
Nellesteyn die het landgoed (een oude
ridderhofstad) twee jaar voordien in eigendom had verkregen. Na het overlijden van Berckman werd het kasteel voltooid door de architect Barthold Ziesenis, die in 1807 door Lodewijk Napoleon
werd benoemd tot koninklijk bouwmeester. Deze functie vormde geen beletsel om ook particuliere opdrachten uit
te voeren, zoals die van Van Nellesteyn

van Adam denken, zij het dat diens werk
in het algemeen belangrijk meer elegantie
en verfijning vertoont. Ongetwijfeld
heeft Ziesenis in Engeland ook kennis
gemaakt met de sedert de eerste helft van
de 18c eeuw aangelegde landschapsparken, naar welk voorbeeld Broekhuizen is
aangelegd.
Volgens de eerder genoemde Christemeier zou de tuinaanleg van Broekhuizen
in eerste instantie aan de in Duitsland geboren tuinarchitectj. G. Michael zijn toevertrouwd. Deze heeft tussen 1760 en
1770 een studiereis naar Engeland gemaakt en is daarna in Nederland een
grondlegger geworden van de Engelse
landschapsstijl. Zijn werk voor Broekhuizen moet vóór die van Ziesenis zijn
geweest, want hij is in 1800 overleden.

Vervolgens is de tuinaanleg toever- 253
trouwd aan de heren Zocher en zoon,
t.w. Johann David Zocher sr., schoonzoon en leerling van Michael, en Johann
David Zocher jr. Aangezien Zocher sr.
evenals Ziesenis voor Lodewijk Napoleon heeft gewerkt, is de relatie vrij duidelijk. Zocher jr. is in 1809 door Lodewijk Napoleon als zg. pensionaire in de
bouwkunde aangewezen. Van zijn hand
is het ontwerp van het in 1818 of 1819
opgetrokken mausoleum van de Van
Nellesteyn's op de Donderberg, aldus
ing. Bezemer, die met deze historische
gegevens het een en ander toevoegde aan
de geschiedenis, die men in ons tijdschrift
van nov./dec. 1977 heeft kunnen lezen.
Broekhuizen staat er nu weer pront bij;
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slechts de herinrichting van het park rest
nog en misschien dat de oude boerderij
ook nog eens een opknapbeurt krijgt.
Het restauratiewerk aan de Orangerie is
uitgevoerd door het aannemingsbedrijf
Hoogevest te Amersfoort.
v.d.W.

