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Tuingebouwen bijSandwijck
Abe Postcma

Op het landgoed Sandwijck bevinden zich twee fraaie tuingebouwen. De vraag is echter hoelang we deze
twee bouwwerkjes nog kunnen bewonderen. I let verval gaal snel en zicht op restauratie is er niet. Bij nadere
beschouwing blijken het twee interessante voorbeelden te zijn van negenliende-eeuwsc tuinarchitectuur.

Tuingebouwen
In het achttiende-eeuwse Engeland ontwikkelde zich
een romantische tuinmode, waarin het tuingebouween
belangrijke schakel werd tussen landschaps- en landhuisarchitectuur. Vanuit Groot-Brittannië verspreidde deze
ontwikkeling zich alras verder over Europa. Men kwam
daarbij soms tot bizarre vormen, zogenaamde folly's,
waarin de nostalgie naar vroeger tijden, verre landen
en avonturen zich weerspiegelde. Naast gotische
gebouwen, verrezen er bijvoorbeeld Chinese pagodes
en Moorse tenten in de parken bij de landhuizen.
Niet alleen Sandwijck kende tuingebouwen, ook
op de andere landgoederen in De Bilt waren en zijn ze
aanwezig; bijvoorbeeld de duiventoren tegenover
Sandwijck, aan de andere kant van de Utrechtseweg.
Deze behoorde vroeger bij het landgoed Arenberg. In
dit artikel bepalen we ons echter tot de tuingebouwen
op Sandwijck.

Folly's
De letterlijkebetekenis van het woord, dwaasheid, dekt
inhoudelijk niet geheel de lading. Men moet deze
gebouwen in de tijd van de romantiek plaatsen. In de
natuur was het aangenaam verpozen en in de tuin speelde
men met gedachten en gevoelens. In die zin zijn de
tuingebouwen bij Sandwijck folly's: ze dienen tot een
aangenaam verblijf in een fraaie tuin. Maar zo uitbundig
als in Engeland zijn de Hollandse folly's niet; ze zijn nooit
alleen gericht op het effect om te verbazen, ze moeten
ook ergens voor dienen.

tot landgoed, met bijgebouwen die niet alleen fraai maar
ook nuttig moesten zijn. De tuingebouwen op Sandwijck
weerspiegelen iets van die geesteshouding. De kapel is
niet alleen een romantisch bouwwerk, maar ook een
duiventoren. Van oudsher was een duiventoren een
statussymbool, maar duiven en duivecieren werden
vroeger ook gegeten. Voor de pergola geldt een
soortgelijke reden: het is een nuttig bouwsel bij hel
kweken van rozen en dat was in die tijd populair.

Van Laar's 'Tuinsieradenmagazijn'
In Nederland kwamen in de zeventiende eeuw al
eenvoudige houten prieeltjes oplandgoederen voor. Door
toedoen van buitenlandse voorbeelden ontstonden in
de achttiende eeuw ook hier fraaie bouwsels, waarvan
het gebruikte materiaal over het algemeen echter
eenvoudig en goedkoop bleef.
Van grote invloed in Nederland was het boek
Magazijn van Tuinsieraden van ü . van Laar, dat in 1802
verscheen. De voorbeelden daarin zijn door Van Laar
ontleend aan reeds bestaande gebouwen of zijn nieuwe,
door hem zelf ontworpen gebouwen. Tot ver in de
negentiende eeuw bleef dit standaardwerk toonaangevend
voorliet Nederlandsetuingebouw: tot 1867 verschenen
diverse herdrukken. Vanuit Bilts oogpunt is het
interessant dat de kapel op Sandwijck erin staat afgebeeld
en in de tekst compleet is beschreven.

De kapel.
De relatie met landgoederen
I )c Hollandse koopman rekende. Een eerste vereiste voor
een landgoed was dat het zichzelf kon bedruipen. De
exploitatie van boerderijen bood daartoe mogelijkheden.
Zo versmolt het genot van een landhuis in een fraai park
met de praktijk van degelijk koopmanschap en ontstond
een economische eenheid van natuur en cultuur. Het
landschap werd op karakteristieke wijze omgevormd

Het is daarom goed mogelijk dat de kapel reeds voor
1800 gebouwd is, het boek van Van Laar verscheen
immers in 1802. Het is echter niet bekend of het
kapelletje, dat in het boek staat afgebeeld naar voorbeeld
van Sandwijck is nagetekend, of dat het juist als ontwerp
voor de bouw van dat huis heeft gediend.
Van Laar geeft in zijn boek nadere aanwijzingen
hoe de kapel er zou moeten uitzien: 'Een Kapel, mede
op doek geschilderd. Deze behoort in een Bosch, op eene
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Zuidgevel (naar de landerijen gerichte duivenvlucht)

Oostgevel

Alle foto's zijn gedateerd: maart 1966
Achter op de foto van de westgevel staat een globale
omschrijving van toegepast materiaal en kleuren:
deur/raam donker okerkleurig
zandsteen geel/wit
noordgevel ronde raam zwart, kruin geel/wit, rode rozetten
deur donker okerkleurig

muurwerkgepleistend,gesneden voegen imitatie natuursteen,
rood/bruin/karmijn kleurig, omlijsting deur natuursteen als
boven, hardstenen stoeptreden,
duivenslag bruin carbolineum.

Noordgevel (boszijde)

Westgevel met toegangsdeur naar de duivenzolder (het
is nl. geen raam dat op de foto zichtbaar is)
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open plaats, tegen het plantsoen gezet te worden.'
Qua situering voldoet de kapel op Sandwijek aan
de aanwijzing, ze staat op de grens van het beboste
gedeelte van het park en de open weiden. Het gebruik
van beschilderd doek en panelen is bij andere Nederlandse tuingcbouwen wel bekend. Maar waar veel tuingebouwen in die tijd met goedkoop materiaal werden
vervaardigd, werd de kapel van Sandwijek degelijk
uitgevoerd en voorzien van allerlei fraaie details. Op zich
is dat ongewoon.
Er werd alles aan gedaan om het gebouwtje op een
echte kapel te laten lijken en niet op een duiventoren.
Wie de details van het bouwwerk bekijkt blijft zich
verbazen: slechts de gaten voorhet in-en uitvliegen van
duiven, boven in de zuidgevel, verraden de echte functie
van het gebouwtje. De bezoeker van het park ziet die
gaten niet, of hij moet zich buiten de paden begeven en
de wei inlopen.
En bij de details komen we op verrassende wijze
toch nog schilderwerk tegen, niet op doek, maar wel
duidelijk gericht op het misleiden van de argeloze
wandelaar. Over het in kruisverband uitgevoerde
metselwerk van de kapel is namelijk een pleisterlaag
aangebracht, die beschilderd werd met baksteenlagen.
Delen van die beschildering zijn nog op hel huidige
gebouw terug te vinden.
Het beschilderen van bakstenen met bakstenen is
strikt genomen dubbel werk. Zo zagmen dat echter niet
in de achttiende eeuw, waar in de tuin gespeeld werd
met de natuur, de kennis van het verleden en de
aantrekking van exotische culturen.

De pergola
De pergola van Sandwijek is minstens zo interessant.
Ook dit tuingebouw valt binnen de rustieke traditie van
de negentiende-eeuwse tuinmode.
De monumenteninventarisatie van de gemeente De
Bilt beschrijft haar als volgt: 'Pergola in de vorm van
een zuilengang, opgebouwd uit een skelet van ijzeren
T-profielen en ijzeren draden op een stenen voet. Het
ijzeren skelet is aangesmeerd met (grijze) cement, op
zodanige wijze dat het een staketsel van stammetjes en
takjes lijkt. Deze suggestie wordt versterkt door de vele
knoesten en afgezaagde zij takkendiezijnaangebracht.'
Het park werd in 1834 aangelegd. Volgens de
gemeentelijke inventarisatie moet de pergola echter later
zijn gebouwd, daarbij wordt gesuggereerd dat ervoordien
een soortgelijk bouwwerk gestaan kan hebben. Dat is
inderdaad niet uitgesloten, want de grillig gevormde
takken, in de negentiende eeuw veel toegepast bij
tuingebouwtjes zoals houten prieeltjes en bruggetjes,
hadden wel het nadeel dat ze relatief snel vergingen.
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Het gebmik van een constructie met cement kan
dan ook mede vanuit praktisch oogpunt verklaard
worden: cement en ijzer zijn eenvoudige en doeltreffende
materialen. Het nabootsen van boomstammen en takken
in cement komt vanaf de laat-negen tiende eeuw in
Nederland voor. Deze mode schijnt terug te gaan op
Belgische en Franse voorbeelden. Een dergelijke
constructie moest er in die dagen natuurlijk uitzien;
bovendien moest de tuin uiteraard een fraai uiterlijk
hebben; daarom werd er een relief met boomtakken
aangebracht, geheel in overeenstemming met de rustieke
stijl.

De situatie nu
Beide gebouwen verkeren instaat van verval. Wanneer
er niets gebeurt zijn zij over tien jaar geheel verdwenen
en heeft de tuin van Sandwijek een belangrijk deel van
zijn glans verloren.
Vooral de kapel is er slecht aan toe. Op de afgebeelde
foto's uit 1966 is de houten veranda aan de zuidzijde
nog aanwezig. Die is sedertdien geheel weggerot. Het
dak en de bovenkanten van de muren zijn inmiddels
eveneens verdwenen. Wa t verder rest van de muren, het
pleisterwerk en de beschildering wordt vanjaar tot jaar
slechter.
Ook de pergola is er niet best aan toe. Het ijzerwerk
is doorgeroest. Her en der zijn delen van de kunstig
bewerkte cementlaag verdwenen. Vroeg of laat zal de
ijzeren constructie het begeven en de pergola instorten.
Beide tuingebouwen zijn op de gemeentelijke
monunumentenlijst geplaatst. Uitzicht op restauratie
is er center vooriopig niet.
Hopelijk zal er op niet al te lange termijn toch iets
worden ondernomen. Misschien kan er een actie onder
de Biltse bevolking op gang komen; en wellicht kan er
eveneens van (de overigens schaarse) subsidiemogelijkheden gebruik worden gemaakt. Het bijzondere karakter
van de beide gebouwen rechtvaardigt een restauratie
alleszins.
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