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"WAGNERIAANS" IN HAAR GROOTSHEID 

Terra Nova, lustoord aan de Vecht 
Momenteel staat het landgoed Terra Nova 
ruimschoots in de belangstelling. Niet zozeer 
vanwege de prachtige vaar- en wandeltochten 
die men kan maken over het landgoed, als wel 
in verband met vermeende overlasr door een 
horecavergunning. Daarbij is de stichting en 
wordingsgeschiedenis van Terra Nova ook 
nog, in veel positievere zin, uitgebreid beschre
ven in het vorig jaar uitgegeven boek: Levens
beschrijvingen van bekende en onbekende 
mensen uir de Vechtstreek. Redenen te meer 
dus om ook in de Vechtkroniek enige aan
dacht te besteden aan dit bijzondere landgoed. 

Terra Nova is gesticht door Richard Heino 
Erdmann (Batavia 1877-1960 Loenen). Het is 
niet bekend wanneer Erdmann vanuir Neder
lands Indië naar Nederland kwam, in ieder 
geval heeft hij hier wel gestudeerd. Na zijn stu
die vestigde hij zich als advocaat en procureur 
aan de Weesperzijde te Amsterdam (waar
schijnlijk is hij tijdens zijn arbeidzaam leven 
ook gepromoveerd, daar in zijn restament 
wordt gesproken over de heer Meesrer Doctor 
Erdmann). Hij trouwde met de Duitse Johan
na Bertha Gräper met wie hij Eet avontuur 
Terra Nova' zou aangaan. Her echtpaar leidde 
op dit landgoed een teruggetrokken bestaan. 
In 1959 overleed Johanna. Daar het echtpaar 
kinderloos was gebleven, dreigde het landgoed 
bij overlijden van Erdmann verloren te gaan. 
Misschien is het daardoor dat Erdmann bin
nen een halfjaar na Johannas overlijden, zijn 
gehele testament herriep en een nieuw testa
ment opmaakte. Hierin benoemde hij als eni
ge erfgename Ika Kensen, 'onverschillig of zij 
ten dage van zijn overlijden al dan niet zijn 
echtgenote [zou zijn]'. Ika Kensen was zijn 
'buurvrouw', zij woonde op het nabijgelegen 
Slotzigt. Precies een maand na de testaments
wijziging trad hij mer de dan 59 jaar oude Ika 
in het huwelijk, op 12 oktober 1959 in 
Bridge, Groor Brittannië. Hun huwelijk is 
slechts van korte duur geweest: binnen een 

half jaar, op 5 mei 1960, overleed Richard 
Erdmann. Bijna vijftig jaar na aankoop van 
zijn eerste perceel grond, net geen 'gouden 
jubileum'... 

Daar zij in gemeenschap van goederen waren 
getrouwd, erfde Ika de helft van het gehele 
vermogen van Erdmann. Dit bestond uit roe
rende zaken (een inboedel van bijna 50.000 
gulden en een posrzegelverzameling van 
40.000 gulden voor tienduizenden guldens 
aan effecten, een nerro saldo van ƒ 566.491,30 
en natuurlijk de onroerende goederen: het 
landgoed Terra Nova Oostervecht 'bestaande 
uit herenhuis, bijgebouwen, erf, tuin, park, 
water, alsmede 18 arbeiderswoningen, samen 
groor 30 hectare, eenenveertig are, tien centia
re plus diverse percelen akker en warer, ruim 
19 hectare', het kantoor aan de Weesperzijde, 
een pand in de Wolvenstraat in Amsterdam en 
een vrijsraande villa in Bussum. Ika erfde van 
dit vermogen dus de helft. Aangezien in het 
testament nog is bepaald dat een legaat van 
40.000 gulden aan Wilhelmus Ignatius Maria 
Srolren en een jaarlijkse lijfrente aan een kind 
van Erdmann's zuster geschonken moet wor-
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en zijn eerste vrouw, 
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(circa 1920). 
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achtergrond het zeven
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den, erfde Ika bijna 180.000 gulden aan con
tanten. Niet mis, naar het schijnt, maar het 
zou bij lange na niet voldoende blijken om het 
landgoed naar behoren te kunnen onderhou
den. 

'Nieuw land' 
Terug nu naar het ontstaan van Terra Nova. 
Erdmann was een groot natuurliefhebber en 
toen hij naar Nederland kwam wilde hij zich 
vestigen in de natuur, vlakbij Amsterdam, op 
een plek waar hij ook zijn beeldencollectie kon 
tonen. Zijn oog viel op het gebied van de 

Familie en vrienden konden 

zich zelß op een strandje aan 

de rand van het water 

vermaken...! 
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Loenderveense plassen, en op 24 september 
1910 kocht hij zijn eerste percelen, in totaal 
3920 m2, van Jan Jacob Griffioen, watermole
naar te Loenen, voor de somma van 1.000 gul
den. In de bijna twintig jaren daarop volgden 
nog 21 aankopen van percelen grond en water 
(legakkers en petgaten), ontstaan door jaren
lange vervening in dit gebied. Het betrof uit
eindelijk zo'n 50 hectare moerassig land, onge
schikt om op te wonen. Om dit probleem op 
te lossen kwam Erdmann in 1910 met de 
gemeente Amsterdam tot een overeenkomst: 
Amsterdam mocht voor de komende 15 jaar 
het gebied gebruiken om huisvuil op te stor
ten. Het op die manier ontstane nieuwe land 
(Terra Nova) werd bedekt met vruchtbare aar
de en beplant met een grote variëteit aan 
bomen, heesters en struiken. Er werden een 
huis, dienstwoningen, stallen en bijgebouwen 
gebouwd. Tuinen werden aangelegd, elk met 
een eigen thema: een Japanse tuin met pagodes, 
lantaarns, speciaal geïmporteerde bomen en 
struiken; een Engelse rozentuin met circa 2500 
soorten struikrozen; een Franse tuin; een beel
dentuin. Deze werden verbonden door laantjes 
en bruggetjes, en gedecoreerd met prieeltjes en 
tuinornamenten. De aanleg van de tuin was 
naar Erdmann's eigen idee, waarschijnlijk geïn
spireerd door landschapsarchitecten als le Notre 
en Zocher en door de aanleg van het landgoed 
Haarzuilens in die tijd. Volgens de heer Leicher, 
secretaris van de Stichting Terra Nova en auteur 
van de biografie van Erdmann, is de gehele 
inrichting van de buitenplaats onder andere 
gebaseerd geweest op het begrip 'liefde': een 
pontje leidde de bezoeker naar het 'liefdesei
land'; het theehuisje daar ter plekke heette 
'Tony's lust' (waarschijnlijk naar een nichtje 
van Erdmann); een berceau werd aangelegd: 
een liefdeslaantje in een bocht zodat geliefden 
uit het zicht bleven en een aantal Amor- en 
puttibeelden werden neergezet. Vijf tuinlieden 
onderhielden elke dag de schitterende tuinen 
met hun smetteloze kiezel- en cementpaden, 
strakgesnoeide heggen en gladgeschoren 
gazons. Een uitermate geldverslindend gebeu
ren, dat dan ook een zeer groot deel van het 
vermogen van Erdmann opslokte. Om het 
onderhouden van het landgoed te kunnen 
bekostigen, verkocht hij regelmatig stukken van 
zijn uitgebreide kunstcollectie waardoor het 
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eens zo museaal ingerichte huis dat Erdmann 
had laten bouwen een steeds leger en vervalle
ner indruk maakte. De financiële nekslag voor 
het landgoed kwam echter na zijn dood. Daar 
Erdmann verzuimd had een aanvraag in te die
nen om het landgoed onder de Natuurschoon-
wet te laten vallen, moesten zijn erven succes
sierechten betalen. Om deze te kunnen voldoen 
moest een veiling gehouden worden van bijna 
100 stuks van de tuininrichting. 

Veiling 
Tijdens de wandel- en vaartochten die men nu 
kan maken over het landgoed zijn nog enkele 

€'abeelden te zien. Toch is het geheel een 
rm van wat het ooit geweest is. Dit blijkt 

onder meer bij het doorlezen van de catalogus 
van de veiling door Mak van Waay, op 15 mei 
1961, 'omvattende de tuinbeelden, tuinvazen, 
een Amsterdams grachtentuinhuis (Louis 
Quinze), tuinmeubelen etc. behorende tot en 
zich bevindende op het landgoed Terra Nova te 
Loenen aan de Vecht'. Uit de omschrijving van 
de tuinbeelden blijkt dat de inrichting van de 
tuinen niet alleen het thema 'liefde' uitstraalde. 
Een grote algemene interesse van Erdmann 
blijkt uit de enorme diversiteit aan voorwerpen 
van alle soorten materialen. Zo stonden er een 

Romaans 12de eeuws doopvont uit een katho
lieke kerk uit Antwerpen, de tafel waaraan 
Napoleon de benoeming van zijn broer Lode-
wijk Napoleon tot koning van Holland onder
tekende in 1806, beelden van de vier jaargetij
den uit een Brabants klooster, Chinese 
fonteinen, Fo-honden en bloembakken, een 
Indiase pagode, Japanse tuinlampen, 17de 
eeuwse Hollandse Renaissance leeuwen en een 
geheel 17de eeuws tuinhuis van een Amster
dams grachtenpand. Verder bestond de collectie 
uit terra cotta, zand- en hardstenen, marmeren, 
houten en loden tuinbeelden, ijzeren en houten 
tuinbanken en -ameublementen, arresleden, 
zonnewijzers en zelfs een houten marmotten-
huisje in de vorm van het Rijksmuseum! De 
kijkdagen voorafgaande aan de veiling werden 
tegen de verwachting in overstelpend druk 
bezocht. Door veel Amsterdammers vooral, die 
uit waren op een bijzonder koopje en door een 
groot aantal localen, die nu wel eens wilden 
zien wat zich al die jaren achter die muren en 
gesloten hekken bevond. 

Nieuwe inkomstenbronnen 
De opbrengsren van de veiling waren niet vol
doende. Vastbesloten de buitenplaats als zoda
nig in stand te houden, probeerde Ika op ver-

De goed onderhouden gazons, 

buxusbeggen en kiezelpaden 

voeren de blik naar de 
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schillende manieren dit voor elkaar te krijgen. 
Zij werd hierin bijgestaan door haar schoon
zoon, Daan van Leeuwen Boomkamp sr, die 
in 1965 met zijn vtouw (Ika's dochter) ook op 
het landgoed kwam wonen. In verband met 
hun komst werden de garage en het logeerhuis 
tot woning verbouwd. In 1960 al overwoog 
Ika circa 25 hectare, gelegen aan de noordzijde 
van het huis, te verkopen om op deze wijze te 
trachten de rest van het landgoed in stand te 
kunnen houden. Gezien het feit dat het gehele 
terrein was opgenomen in het uitbreidingsplan 
van de Gemeente Loenen, zou dit verkaveld 
kunnen worden voor de bouw van minimaal 
drie tot vier landhuizen. Een jaar later kwam 
zij echter terug op deze mogelijkheid. Zij 
maakte in 1961 het Rijtuigmuseum te Leek 
(Gt) op Terra Nova opmerkzaam, nadat ze had 
vernomen dat dit museum een terrein in het 
midden van het land zocht. Tegelijkertijd werd 
gesproken over de mogelijkheid een groot 

gedeelte van de buitenplaats ter beschikking te 
stellen aan een nog op te richten onderneming 
die op Terra Nova een permanente bomen-
en plantenshowtuin zou aanleggen en ex
ploiteren. Dit plan stuitte echter op teveel 
bezwaren van het benaderde bestuur van Plant 
Propaganda Nederland te Boskoop. O m vol
doende bezoekets te trekken zou men namelijk 
een kermis aan de tentoonstelling moeten toe
voegen! In de tussentijd was Ika ook bezig met 
de verkoop van privé bezittingen aan Louis de 
Bie, partner in een public relations kantoor in 
New York en woonachtig in Bloemendaal. In 
de correspondentie over de verkoop ging het 
over een Loosdrechts servies ter waarde van 
40.000 gulden, kostbare bierpullen, kanonnen 
van 4.000 gulden per stuk en een bijzonder 
altaarstuk van Frederico de Vinci. Bovenop 
alle problemen speelde in die tijd nog een 
groot probleem; dat van een veel te hoog 
waterpeil. Door de lage ligging van Terra Nova 
in het Loenderveens waterschap en het 
extreem hoge waterpeil in die tijd, stond een 
groot deel van het landgoed onder water. Hier
door verzakte de grond, werd ernstige schade 
toegebracht aan de cementen tuinpaden en de 
kunstwerken en zou een groot deel van de 
beplanting, rozenperken e.d. verloren gaan. 
Correspondentie met het waterschap Loender-
veen, Gedeputeerde Staten van Utrecht en de 
gemeente Amsterdam mocht niet baten. 
Gezien de belangen van de Amsterdamse 
watervoorziening konden geen maatregelen 
tot verlaging van het waterpeil genomen 
worden. (Dit probleem speelde overigens al 
langer, al in 1946 vond correspondentie over 
dit onderwerp plaats tussen Erdmann en de 
Gemeente Waterleiding van Amsterdam). 
Alsof dit nog niet genoeg was, werd voor een 
ander lucratief plan, het plaatsen van een 
twintigtal luxe caravans, geen vergunning 
afgegeven door het Plassenschap Loosdrecht 
en omstreken. Dit terwijl al veel in kannen en 
kruiken was: er waren een groot aantal 
gegadigden op diverse advertenties afgekomen 
en men was al bezig met het treffen van nood
zakelijke voorzieningen als watertoevoer e.d. 
Deze hele procedure duurde bijna twee jaar. In 
de tussentijd bood Ika in oktober 1965 de 
helft van Terra Nova aan Prins Bernhard aan, 
voor behuizing van Prinses Margriet. Al snel 
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keeg zij echter het antwoord dat er geen plan
nen waren om voor Margriet iets te kopen. 
Het waren barre tijden voor Terra Nova, dat in 
de decennia daarna ook nog geteisterd werd 
door stormen en iepziekte. Nadat door een 
radioprogramma bekendheid werd verkregen 
voor een natuurwandeling op Terra Nova, 
werd begonnen om naar Engels voorbeeld 
groepen belangstellenden rond te leiden. En 
hiermee begon de wedergeboorte van Terra 
Nova! 

Natuurmonument 
Om het debacle van het betalen van successie
rechten niet nog eens mee te maken, is in het 
begin van de jaren negenrig bij Natuurmonu
menten een verzoek ingediend om Terra Nova 
als beschermd natuurgebied aan te wijzen. In 
1993 vond die aanwijzing plaats. Uit de moti
vatie hiertoe blijkt de grote variatie in zowel 
grondsoort, flora als fauna. Uniek in Neder
land is bijvoorbeeld dat een intact laagveen 
plassengebied mer legakkers en pergaten 
onmiddellijk grenst aan rivierklei afzettingen. 
Verder is het landgoed een leef- en broed
terrein voor zeldzame moeras- en watervogels 
van internationale betekenis. Het is een 
geschikt leefgebied voor beschermde dieren als 
de otter, ringslang en heikikker, en in her hel

dere en schone water leven vele, waaronder 
beschermde, vissoorten. Het landgoed heeft 
een grote landschappelijke waarde vanwege de 
herkenbaarheid van de diverse bodemgradiën
ten en de karakteristieke parkaanleg en 
beplanting. Romantisch is het landgoed, met 
zijn waterpartijen, bomen, rozentuin en 
rhodondendrons. Alleszins de moeite waard 
voor een wandel- of vaartocht, uniek als loca
tie voor een feest. Of, zoals een Amerikaans 
recensist ooit schreef over Terra Nova: 'zij 
concurreert met Monets tuinen in Giverny en 
kan eigenlijk alleen beschreven worden als 
Wagneriaans in haar grootsheid'. 

J. Jonker-Duynstee 
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