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DE BEBOUWING OP TERRA NOVA 

Van Agavenloods tot Zwemmershuisje 
In mijn vorige artikel over Terra Nova in Vecht-
kroniek nr 8 1) ben ik ingegaan op het ontstaan 
van het landgoed, het leven van de stichter, 
Richard Erdmann, en op de vragen hoe het 
landgoed in handen kwam van de familie van 
Leeuwen Boomkamp en hoe zij hebben 
geknokt voor het voortbestaan ervan. Onlangs 
hebben zij het landgoed verkocht. Nu wil ik 
iets dieper ingaan op de bebouwing op het 
landgoed. Diepgaand onderzoek hiernaar is 
haast onmogelijk, omdat zaken als bijvoorbeeld 
bouwvergunningen spoorloos verdwenen zijn 
en het merendeel van het familie-archief van de 
familie van Leeuwen Boomkamp met een ver 
familielid naar een onbekend buitenland is ver
dwenen. Met de luttele gegevens die overgeble
ven zijn -wat fotoboeken en beschrijvingen-, 
wil ik toch een beeld schetsen van de bebou
wing op dit landgoed. Een verhaal over wat is 
en wat niet meer is op een bijzonder landgoed. 

Het 'Noorse' huis 
Op bijgaand kaartje (afb. 1) is het gebied dat 
Terra Nova beslaat aangegeven. Het grootste 
gebouw van de - in zwart weergegeven- bebou
wing is het 'hoofdgebouw', het Noorse' huis. 
Toen Erdmann eind jaren '20, begin jaren '30 
vele losse percelen grond en water aankocht en 
deze samenvoegde tot het landgoed dat nu Tet
ra Nova is, had hij in gedachten hier een groot 
landhuis te bouwen. Als tijdelijk onderkomen 
bouwde hij een houten huis op een stenen 
onderkant dat hij uit Noorwegen had laten 
overkomen. Voor het grote landhuis, dat geïn
spireerd zou worden op landgoed Haarzuilcns, 
ging hij al aan de slag op een andere locatie, 
achterin het landgoed: een grootse oprijlaan 
hiernaartoe werd aangelegd, met aan weerszij
den kastanje- en lindebomen. Een prachtig 
smeedijzeten hek was de toegangspoort tot deze 
optijlaan —bij de hoofdingang van het Nootse 
huis is overigens ook een smeedijzeren hek aan
gebracht; dit hek was afkomstig van de wereld
tentoonstelling, die in 1880 te Brussel had 
plaatsgevonden. Als aanpassing aan de nieuwe 

plek werd ondermeer in smeedijzer de naam 
"T(erra) N(ova)-Oostervecht" aangebracht.2)-
Aan het einde van de laan wenden de voorberei
dingen getroffen voor de bouw: er bevinden 
zich nog gemetselde kademuren en houten 
palen met betonnen opzetters in het water 
Gedurende deze periode, halverwege de jaren 
'30, brak de economische crisis uit; hierdoor 
is de bouw van het grote landhuis er nooit van 
gekomen. In 1935 werd een ontwerptekening 
gemaakt voot practisch eenzelfde huis als dat er 
al stond, maar dan in steen en van gtotet for
maat. 

In 1936 of 1937 moet dit huis zijn gebouwd, 
getuige enkele gedateerde foto's uit de familieal
bums. Het stenen huis is groter dan het houten, 
de veranda om het huis is weggelaten en de 
ramen in de bovenverdieping zijn veranderd 
(vergelijk de afbeeldingen op pag. 24 en 25). 
In de kelder van het huidige huis zijn nog delen Plattegrond van Terra Nova. 
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Het houten huis van voor 

1936. 

Colt: Privé-collectie Terra 

Nova. 
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te vinden van de oorspronkelijke gemetselde 
buitenmuren van de onderzijde van het houten 
huis. In de voorgevel werd een gevelsteen 
gemetseld met waarschijnlijk een afbeelding 
van Job die koning Achab van Israël in zijn 
wijngaard ontvangt. Achab liet Job vermoorden 
om zijn wijngaarden te bemachtigen, maar ver
klaarde dat Job een natuurlijke dood was 
gestorven. Al stervende wenste Job Achab een 
spoedige dood toe, en aldus geschiedde; van
daar de spreuk op de steen 'al is leugen nog zo 
snel, de waarheid achterhaalt haar wel'. Het 
huis werd, zoals mode was in deze periode, in 
diverse stijlen ingerichr. Overal vinden we een 
mengeling van oude onderdelen, aangevuld 
met elementen van veel later datum, die zijn 
bijgemaakt om een bepaalde sfeer te creëren. 
Zo zijn er een Louis XV- en een Louis XVI-zaal 
waarin de schouwen en het stucwerk op de pla
fonds de betreffende stijl aanduiden. Hiernaast 
bevindt zich een zijkamet met goudleerbehang 
uit de eerste helft van de 18de eeuw. De eiken
houten deurposten en dito schouw in deze 
kamer zijn geheel in de barokstijl vervaardigd 
(anno 1627 is ingebeiteld in de schouw), maar 
deze dateren in werkelijkheid van rond de 
eeuwwisseling. De groen marmeren zuilen aan 
weerszijden van de haard, de Delfts blauwe 
tegeltjes en de haardplaat met de personificatie 

van de stad Amsterdam, zijn wel eeuwenoud. 
Het goudleerbehang was vanwege her langduri
ge bewerkingsproces en de kostbare materialen 
een uiterst dure vorm van wandversiering. Erd-
mann heeft dit goudleerbehang gekocht uit een 
ander -onbekend- pand en in deze kamer laten 
aanbrengen. Sommige delen waren niet zo 
mooi meer en er was nèt niet genoeg. O p de 
kale stukken hing hij dus maar enkele histori-
sche schilderijen! In deze kamer bevinden zich 
prachtige, deels zeer oude glas-in-loodramen. 
Ook in de hal zijn dergelijke glas-in-loodramen 
te bewonderen. Samen met de zwart-witte pla
vuizen vloer, eikenhouten lambrizering en zwa
re houten wandkasten geven zij de hal eveneens 
een oud-hollands aanzien. Een prachtig voor
beeld van het nieuw vervaardigen van een meu
bel met oude materialen bevindt zich in een 
klein kamertje naast de goudleerkamer: hier 
staat een curieus kastje van zeer goede 18de 
eeuwse speculaasplanken. Hierdoor lijkt het 
een 18de eeuws kastje te zijn, maar door onze 
kennis dat iets dergelijks nooit in die periode 
vervaardigd werd, kunnen wij het dateren als 
een product van begin deze eeuw. 

De dienstwoningen 

Aan de straatkant bij het eerste toegangshek 
(komende vanuit Vreeland) bevindt zich een 
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Het nieuwe huis zoals het er 

nu (nog) staat, (foto omstreeks 

1937). 

Coll. : Privécollectie Terra 

Nova. 

poortgebouw annex dienstwoning. Aan de zij
kant hiervan, tegen de ommuring, stonden ooit 
grote vogelhokken en volières (afb. hieronder). 
Ook de kassen werden -naast hun functie voor 
het kweken van planten- als volière gebruikt. 
Opvallend is de bouwstijl van dit poortgebouw 
en de ommuring ernaast, beide zo totaal anders 
dan die van het grote huis. Trapgevels, luikjes, 
ruitjesramen, het geeft een 17de eeuwse Oud
hollandse indruk. In de fotoboeken van de 
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familie van Leeuwen Boomkamp zijn ook 
enkele ansichtkaarten van o.a. Hoorn en Zaan
dam ingeplakt. Hierop zijn vrijwel identieke 
huizen te zien. Ook roept de stijl associaties op 
met Haarzuilens, hetgeen niet vreemd is gezien 
de aspiraties van Erdmann om het geplande 
landhuis in die stijl te bouwen. Iets verderop 
aan Oud Over staat een tweede poortgebouw 
Aan de Vechtzijde van de gevel is een gevelsteen 
ingemetseld met de afbeelding van een dolfijn. 

Volières tegen de ommuring 

van bet terrein van Terra 

Nova. 

Coll.: Privé-collectie Terra 

Nova. 
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Een vrouwelijke gast van 

RiebardErdmann, leunend 

tegen de muur van een van 

de tuinhuisjes. 

Coll.: Privé-collectie Terra 

Nova. 

Agaveplant. Eén van de 

exemplaren die 's zomers in 

de tuin van Terra Nova 

stonden. In de winter werden 

ze verkast naar de agaven-

loods bij de Oude Herberg. 

Coll.: Privé-collectie Terra 

Deze steen is afkomstig uit het huis van admi-
raal Tromp in Weesp, waat hij enige tijd 
gewoond had. De steen was een herinnering 
aan zijn beroemde vlaggeschip "De Dolfijn". 
Achtet dit gebouw bevindt zich het vootmalige 
privévetblijf van de familie van Leeuwen 
Boomkamp. Dit gebouw fungeetde ootspton-
kelijk als paatdestal en koetshuis. In de muur 
van de oude paardestal is een gevelsteen inge
metseld met de afbeelding van een eenhoorn. 
De hetkomst hiervan is niet bekend. Iets verder 
richting Loenen bevindt zich aan Oud Over 
"De oude herberg", tot 1990 eigendom van de 
familie van Leeuwen Boomkamp. Dit gebouw 
deed dienst als ondetkomen voor paarden en 
hun voorlieden. Over de Vecht vond immers 
tot de jaten '50 het vervoer over watet plaats 
door middel van trekschuiten. Een lustplaats 
voot zowel de paarden als degenen die het 
paard over het jaagpad begeleidden, was van 
harte welkom: de voetlieden konden hiet een 
borreltje drinken en lekker warm slapen, op 
zolder, boven hun paarden. Dit gebouw is in 
1965 helemaal opnieuw opgebouwd. In het 
kadet van het zoeken naar financiële middelen 
begin jaren '60 om het landgoed in stand te 
houden 3), heeft deze hetbetg ook nog een rol 
gespeeld: op 11 oktobet 1965 bezochten enkele 
petsonen het pand om te bekijken of het 
geschikt was voot "een sociëteit om te lezen, 
btidgen, schaken, praten, drinken, biljarten 
enz.." De bezichtiging leidde echter tot niets. 
Tevens toonde een restautanthoudet uit 
Utrecht in deze periode belangstelling voot het 
pand, maat hij wilde alleen zaken doen als er 
een koopconttact uit zou voottvloeien. Dit was 
niet het geval. "De oude Herberg" kreeg dus 
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geen winstgevende bestemming. Misschien had 
men hier wel vrede mee, getuige de tekst die 
op een van de muten is te lezen: 
"Gelukkig is hij, die zondet kommer 
Hier onder zijnen wijnstok leeft 
In schaduw van 't bekoorlijk lommer 
En niets meet wenscht dan 'tgeen hij heeft" 

Deze tekst, geschildetd op een oud paneel, is 
aangebracht boven het deutkozijn van de vroe
gere staldeuren. Naast de oude herberg bevindt 
zich nu een ateliet annex kantoortje, dat vroe
ger dienst deed als agavenloods, een soort oran
gerie om tijdens de koude wintermaanden de 
agaves te herbergen (zie ook hiernaast). 

Koepels 
Op Tetra Nova zijn nu nog twee theekoepels te 
bewondeten, maat et hebben et minimaal viet 
gestaan. Nu test nog de Evakoepel en 'Tony's 
lust'. De Evakoepel was een koepel die gestaan 
had in de tuin van het paleis van Volksvlijt te 
Amstefdam in. Hier werd in 1910 de Eva-ten
toonstelling gehouden, gewijd aan "de vrouw". 
Het vethaal gaat dat hierin door de suffragettes 
handtekeningen wetden vetzameld voor het 
vrouwenkiesrecht. 4) Het schijnt dat Etdmann 
af en toe enkele jonge dames per taxi uit 
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Amsterdam liet komen die naakt zwommen in 
de aangelegde zwemvijver bij de Evakoepel 
-compleet met natuurstenen zwemtrappen en 
kademuren-. Vanaf de omloop van de koepel 
bekeek hij dit tafereel en hij voegde zich al of 
niet bij de 'badende nymfen'. 5) Tony, naar wie 
'Tony's lust' genoemd is, was een nichtje van 
Erdmann. Het huisje —een open theehuisje met 
rieten dank en vaste banken- lag aan de kop van 
een legakker. Het lange toegangspad naar het 
huisje was verhard: hierover moest immers 
regelmatig een kopje thee worden gebracht! 
Vanuit 'Tony's lust' ging een pontje naar een 
tegenoverliggend eilandje, het 'liefdeseiland'. 
Op dit eiland bevond zich ook een kleine hut. 
Naast enkele theekoepels is een barokken 17de 
eeuws tuinhuis verdwenen. Dit was afkomstig 
uit een grachtenpand aan de Keizersgracht dat 
gesloopt moest worden. Het tuinhuis stond in 
de rozentuin. De aanwezigheid van een piano
forte zorgde ook hier voor de mogelijkheid tot 
een romantisch verblijf. Het tuinhuis is ver
kocht tijdens de veiling van de kunstvoorwer
pen uit de tuin die in 1961 werd gehouden om 
aan financiën te komen voor het onderhoud 
van Terra Nova. 6) 

Naast de koepels en het tuinhuis is het boten-
huis afgebroken (afb.), evenals bebouwing naast 
de kas. Tevens is een aantal bruggen verdwenen. 

Gelukkig zijn er voldoende herinneringen over
gebleven aan de stichter van dit bijzondere 
landgoed. Zijn aspiraties zijn weliswaar nooit 
geheel verwezenlijkt, maar Terra Nova heeft 
nog meer dan genoeg interessants te bieden, 
zowel op cultuur-historisch als op natuur
schoon-gebied. Het is van harte te hopen dat 
dit in de toekomst behouden blijft. 

Juliette Jonker-Duynstee 
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De salonboot 'Terra Nova, 

die juist het botenhuis wordt 

ingeloodst. Op de voorgrond 

Richard Erdmann (rechts), 

zijn echtgenote en een gast. 

(Foto eindjaren twintig). 
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