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Tuingeschiedenis van de buitenplaats Doornburgh
en de verdwenen buitens Elsenburg, 
Somerbergen en Vechtleven te Maarssen

P. Doeve

Inleiding
Sinds 1957 is buitenplaats Doornburgh te Maarssen in bezit van de Zusters re-
guliere Kanunnikessen van Het Heilig Graf. Het ensemble van het 18de-eeuwse 
hoofdhuis, de bijgebouwen en de tuinaanleg zijn in 2005 bestemd tot rijksmo-
nument. Over de ontwikkelingsgeschiedenis van de tuin was echter nog weinig 
bekend. Talrijke kaarten van het gebied en archiefstukken betreffende verko-
pen maakten het mogelijk de ontwikkelingsgeschiedenis van de 17de-eeuwse 
buitenplaats te volgen. Het tuinhistorisch onderzoek1 bracht nieuwe zaken aan 
het licht. De bevindingen zijn te lezen in dit artikel. 
Het park van Doornburgh beslaat tevens de gronden van de drie verdwenen 
buitens; Elsenburg, Somerbergen en Vechtleven. De hoofdgebouwen van deze 
drie buitens zijn mettertijd afgebroken en de gronden zijn samengevoegd. 
Over de verdwenen buitens Vechtleven (Vegtleven) en Somerbergen (Somers-
bergen) is weinig bekend. Somerbergen wordt ook Moins et Content genoemd. 
Elsenburg, het grootste buiten, heeft in vergelijking de meest kleurrijke en glo-
rierijke geschiedenis. De bewonersgeschiedenis van Elsenburg is onderzocht2 
en er is onderzoek verricht naar de overtuin.3

Eerste fase vóór ca. 1653: akkerland en opkomst buitenplaats-
cultuur
De toename van cultuur, handel, nijverheid en een georganiseerde samenle-
ving in Amsterdam en ook Utrecht maakte de Vecht tot belangrijke verkeers-
ader tussen beide steden. De groeiende interesse voor het buitenleven en de 
hoge handelswaarde van vruchtbare gronden en de buitenverblijven bewogen 
vele Amsterdamse lieden tot het bouwen van zomerverblijven aan de Vecht. 
De stuwende kracht achter de 17de-eeuwse expansie van hoven en buitenver-
blijven in Maarsseveen was de Amsterdamse regentenfamilie Huydecoper. Jan 
Jacobsz. Bal alias Huydecoper (1541-1624) kocht in 1608 de boerderij Gou-
den Hoef. De hoeve vererfde naar zijn vrouw en hun zoon Joan Huydecoper 
(1599-1661). Joan verbouwde de hoeve en noemde het na gereedkomen in 
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1628 Goudestein.4 De bekwame landmeter Balthasar Floris van Berckenrode 
vervaardigde het daaropvolgende jaar in opdracht van Joan Huydecoper een 
fraaie kaart van het Thuys te Goudestein in vogelvluchtperspectief (afb. 1). 
Voor de ontwikkeling van Doornburgh is de weergave van het gebied ten zui-
den van Goudestein van belang. Het gebied waar Doornburgh werd aangelegd, 
was begin 17de eeuw agrarisch van karakter. De bouw en aanleg van buitenver-
blijven volgden elkaar snel op. Een halve eeuw later werd hetzelfde gebied 
verheven tot ‘Sierlijk Landgewest’ en bezongen als ‘lust prieel’ met haar talrijke 
‘Sieraaden’ in het Schouburg van Natuur.5 De befaamde Amsterdamse architect 
Philips Vingboons (1601-’78) drukte een stempel op het landschap van de Heer-
lykheyt Maarsseveen. Opdrachtgever Joan Huydecoper had een nauwe relatie 

Afb. 1. 1629 ‘Kaerte van thuys te Goudesteyn, toebehorende De Heer Joan Huydekooper, Gelegen 
int Gerecht van Maerssen’, Balthazar Floriszoon van Berckenrode, perkament, GUA familiearchief 
Van der Meulen (nr. 66). Er stonden twee bouwhuizen aan het Jaagpad. Het huis met hooiberg op 
een kavel met bomen was Somerbergen. Het tweede huis, eveneens op een kavel met bomen, draagt 
in latere bronnen (afb. 3) de naam Den Bogaert. Aan de zuidwestzijde van dit perceel lag een sloot 
haaks op de Vecht. Opvallend is het rechthoekige perceel dat is omgeven door een watergang en 
een rij bomen, met de aantekening ‘Elsenburg’ en ‘1 morge 2 hont 66 roe 7 voet 8 duim’. Uit aante-
keningen van Joan Huydecoper is op te maken dat het perceel in1633 werd beplant.
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met de architect en werd sleutelfiguur genoemd in de carrière van Vingboons.6 
We volgen de ontwikkelingen.

Tweede fase van ca. 1653 tot ’83: aanleg Doornburgh naar ideale 
plattegrond Vingboons
In 1623 werden er nog diverse stukken ackerlant aan Jan van Vlooswijck, koop-
man te Amsterdam, opgedragen. Na de verkoop aan Joan Huydecoper wijzigde 
het agrarisch karakter. Op de oeverwal tussen Tientwech en Vecht verrezen 
twee hofstedes; Elsenburg en Doornburgh. Huydecoper verkocht de buiten-
plaatsen aan Hendrik de Beyer die beide plaatsen kort in bezit had; Elsenburg 
1636-’40 én Doornburgh ?-1653. Mogelijk had Hendrik de Beyer een rol als 
tussenpersoon, ontwikkelaar of speculant. 
Bij de aanleg van beide buitens werden de mathematische principes van de 
17de-eeuwse Hollandse bouwkunst gevolgd. De juiste maatvoering en verhou-
ding waren van het grootste belang wilde men tot perfecte schoonheid ko-
men.7 Elsenburg was gebouwd naar ontwerp van Philips Vingboons, gedateerd 
1637. De tuin van het later gebouwde Doornburgh lijkt sterk op het plan voor 
een ideale villa dat in 1648 werd gepubliceerd door Vingboons in Afbeelsels van 
de voornaemste Gebouwen uyt ale die Philip Vingboons geordineert heeft (afb. 2). Het 
hoofdhuis van Doornburgh stond op een rechthoekig kavel, dat was omgeven 
door een watergang. Aan weerszijden van het hoofdhuis lagen boomgaarden 
met een vierkante plattegrond. Het is niet bekend wie de architect van het 
hoofdhuis van Doornburgh is. Gezien de vele activiteiten van Vingboons in het 

Afb. 2. 1648 Gravure van ontwerp 
terreinindeling rondom ‘ideale 
villa’ door Philips Vingboons uit 
in ‘Afbeelsels van de voornaemste Ge-
bouwen uyt ale die Philip Vingboons 
geordineert heeft’. Het hoofdge-
bouw ligt centraal in de aanleg. 
Aan weerszijden van het gebouw 
liggen boomgaarden met een 
vierkante plattegrond, die elk zijn 
verdeeld in vier vierkante vlak-
ken. Vóór het huis ligt een plein 
dat met een dubbele bomenrij is 
omgeven. Achter het huis ligt een 
parterre. Het geheel is omgeven door een laan met twee rijen aan weerszijden van het pad. De 
buitenste watergang markeert een rechthoek met de verhouding 1:2.
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Afb. 3. 1660 Uitsnede van de voortekening door Jacob Collem ‘Een cleen gedeelte van de Heerlycheyt 
van Maersseveen’ Links ligt het buiten Goudesteyn. Verder stroomopwaarts ‘Elsen burg’, ‘Somers berge’ 
daarachter ‘Doornburgh’. Rechts hiervan de drie huizen van Vegtleven, Den Bogaerd en Raadhoven. 
(bron van deze afdruk is een foto van de tekening in het archief van RCE, Amersfoort). Een nauw-
keurige blik leert ons meer over de tuinaanleg en opzet van de buitens. Het hoofdhuis van Elsen-
burg lag centraal in zijn aanleg, op een huiseiland dat te bereiken was via een brug. De aanleg was 
geometrisch van opzet. Langs het Jaagpad staat een poort, waarachter zich uit een laan uitstrekt, die 
toegang gaf tot het complex. De laan lag tussen twee watergangen. Halverwege de laan stond een 
bouwwerk, mogelijk een poort. De voorhof was gelegen op een rechthoekig perceel verdeeld in acht 
gelijke vierkante vakken met bomen. Een pad tussen poortgebouw en brug verdeelde het voorhof in 
twee gelijke delen. Aan weerszijden liggen een viertal vierkanten. Linksonder in het voorhof stond 
een prieel ingetekend, dat uitkijkt over het jaagpad en de Vecht. Achter het hoofdhuis staan bomen 
ingetekend. Doornburgh lag eveneens centraal in zijn aanleg, reeds eerder beschreven, naar model 
van Philips Vingboons. De laan vanuit de Vecht was beplant met eiken. Een tweede laan scheidde 
de aanleg van Doornburgh met het naastgelegen Somerbergen. Somerbergen was een hoeve en 
van eerdere bouw. Het lag niet centraal in zijn aanleg. De tuin achter het huis bestaat uit een recht-
hoekig perceel omringd door een watergang aan drie zijden. De toegang tot het complex was via 
een poort aan het jaagpad. Vanaf de poort lag een lange zichtlijn naar achter door de tuin. De tuin 
bestond uit vier vierkante vakken en één groot vak. De paden lopen om de vakken.
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gebied, de Vingboons-stijl van het huis op de gravure uit 1719 én de Vingboons 
plattegrond van het buiten, is inmenging van de architect goed mogelijk. 
Hendrick de Beyer draagt in 1653 over aan Pieter Brugman: zeekere Hofst. gen. 
Doornenburg, gelegen onder Goudenhoef, gr. een morgen met een vrije eykenlaan uyt de 
vegt oostw. op tot aan t erf alwaar huysken opstaan.8 Dit is de oudste bron waar gespro-
ken wordt over een hofstede Doornburgh. Pieter Brugman verruilde Doorn-
burgh echter al snel voor het nabij gelegen Jacoba’s Hof (later Annenhof). Hij 
woonde daar met zijn vrouw Anna Chapman tot zijn dood. Johan van Egere 
werd de nieuwe eigenaar van Doornburgh in 1655 tot zijn dood in 1683. Uit 
die tijd stamt de eerste afbeelding van de plattegrond van Doornburgh (afb. 3).

Derde fase 1683 tot 1718: aanzienlijke uitbreidingen en aanleg 
siertuin 
Willem Pietersen van Zon (1653-1713) Domheer van oud-Munster te Utrecht 
kocht in 1683 voor fl. 7000,– hofstede Doornburgh van de voogden van de on-
mondige kinderen van wijlen Van Egere. Van Zon kwam uit een Rotterdamse 
familie die in de Oostzee-handel zeer vermogend was geworden. In de trans-
portakte van 13 januari 1684 stond het volgende: Hofstede Doornburgh groot 1 
morge met ’t speelhuisje op de laan, als mede met de huysinge neffens stallinge, een berg 
en een schuur met een boerenwoninge of knechthuisje, daar achteren aan strekkende met 
een vrije eykelaan, voor een gedeelte bos aan t landje v. Juffrouw Tammiae.9 In het koop-
contract van 17 december stond extra vermeld boomgaert plantage. 
Van Zon had grote plannen blijkt uit de diverse landaankopen zo’n vijf maan-
den later. Hij kocht gronden ten zuiden van het goed ten behoeve van de tuin-
uitbreiding op 13 mei 1684 … 3 morgen van J.R. Waal Hr. Van Vlooswijck voor 
fl. 2000; 18 november 1684 … en 25 a 30 roeden van weduwe Tammiau voor fl. 300. 
Twee jaar later kocht hij bouwland ten oosten van de Diependaalsedijk op 26 
februari 1686 … een perceel bouwland 1,5 morgen van J. Huydecoper10 dat hij deels be-
plantte met hakhout. In de hoek van de Diependaalsedijk en de laan oostwaarts 
verrees een woning, Klein Doornburgh. Een jaar later in 1687 trouwde Van Zon 
met Helena van der Heck (1659-1728). 
De aanzienlijke tuinaanleg die Doornburgh kreeg, werd weergegeven op de gra-
vure van Een gedeelte van de Heerlyckheyt van Maerseveen uit 1690-’91 (afb. 4) en op 
de gravure van D. Stoopendaal uit 1719 (afb. 5). Het huis bleef bescheiden van 
formaat, de tuin was het pronkstuk. De Amsterdamse dichteres en uitgeefster, Ka-
therina Lescaille (1649-1711), had vriendschappelijke banden11 met de heer Van 
Zon en zijn gezin. In het 24 strofen tellende lofdicht Gezang op Doornburg uit 170012 
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Afb. 4. 1690-’91 Uitsnede van de kaart ‘Een gedeelte van de Heerlijckheyt van Maerseveen’, Philbertus 
Bouttats (sculp.) J. van der Heyden (pinit.) kopergravure. Bron van deze afdruk ter beschikking 
gesteld door Hans van Bemmel.
De overdadig gedecoreerde kaart geeft opnieuw een beeldende voorstelling van de buitens Elsen-
burg, Doornburgh, Somersbergen en Vechtleven. De aanleg van de vier buitens zoals omschreven 
bij de tekening van Jacob Collem is qua opzet ongewijzigd. 
De tuin van Elsenburg werd uitgebreid met een tuindeel tussen de achtersloot en de laan rechts 
van Goudesteyn. De centrale as door het hoofdhuis en de tuin werd verlengd. De centrale as is 
herkenbaar aan de padenstructuur. Voorts plantte de eigenaar een grote ‘plantagie’ tot aan de Die-
pendaalse dijk, omgeven door lanen. 
Willem van Son kocht gronden voor de uitbreiding van Doornburgh. Het bloemmotief voor het huis 
valt op, aangezien een dergelijke figuur nergens anders op de kaart werd gebruikt. Het centrum van 
deze figuur lag op de centrale as van het hoofdhuis en in het verlengde van de Doornburghselaan 
die Willem van Son beplantte. 
Ook de tuinaanleg van Vechtleven breidde zich uit richting de Diependaalsedijk om zo een langere 
zichtas tot stand te brengen. Somerbergen lijkt ongewijzigd.
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sprak Katharina haar hulde uit over zowel de Lusthoove als zijn schepper Van Zon. 
Uit dit gedicht weten we dat het silhouet van Doornburgh werd gevormd door uwe 
hemelhooge dennen, En eiken, van alom te kennen! Het huis werd omringd door tui-
nen; hofwaranderyen … fpiegelt u aan alle zyen. In de boomgaarden groeiden karsfen, 
krieken, en moerellen, er zijn vruchtb’re wijngaardranken, Van ambrozyn en nektardran-
ken, voorts perziken en abrikozen, die Hier vroeger bloeijen, rypen, bloozen. In de boom-

Afb. 5. 1719 Gravure van D. Stoopendaal uit ‘De Zegepraalende Vecht’ met onderschrift: ‘Doornburgh, 
het Huis van Mejuff:. Weduw van de Hr. Willem van Son, Domheer van oud-Munster. nu behorende aende Hr. 
Abraham van Romswinkel’. De gravure toont het huis Doornburgh te midden van een symmetrische 
tuinaanleg. Vóór het hoofdhuis lag een bloemparterre gevuld met stilistische bloemfiguren in ge-
kleurd grind en gras, de parterre de broderie. Te midden van de cirkel stond een kinder- of engelfiguur 
op een piëdestal. Te zien zijn spitsgeknipte solitairen en treillages met classicistische pijlers waartus-
sen leifruit groeit. De hoge bomen links op de gravure markeren het pad naar de laan die uitkwam 
op het jaagpad langs de Vecht. De hoge bomen rechts leidden naar de Diependaalse dijk.
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gaard groeiden verschillende soorten appels … Elk naar zyn aart en eigenfschappen. 
Sara Maria van Zon, dochter uit het gezin van zeven, bracht het zelf tot veelge-
prezen dichteres.13 

Vierde fase 1718 tot 1813: weinig veranderingen
In de transportakte van 1718 werd het goed door Helena van der Heck, we-
duwe Willem van Zon, overgedragen aan Abraham Romswinckel (1657-1738) 
voor een onbekend bedrag. De akte vermeldt: Hofstede genaamd Doornburgh, 
met zijn Huyzinge, nutsg. bleek, en weytje, nevens nog een stukje zaayland over den 
Diepend.dijk te samen groot 5,5 morgen.14 Abraham Romswinckel had zijn vermo-
gen opgebouwd als handelaar in garen en zijde en woonde in Amsterdam aan 
de Keizersgracht 265. Hij was luitenant van de Amsterdamse burgerij en was 
geheimraad en resident te Amsterdam van de koning van Pruisen.15 De jaar-
talsteen met 1721 en hetzelfde jaartal in de bel achter het huis wijzen erop dat 
Abraham Romswinckel het bescheiden eerste huis van Doornburgh verving 
door het grote huis met speelhuis. Aan de Diependaalsedijk verrees een stal-
ling. Abraham Romswinckel had een tuinman in dienst. Na het overlijden van 
zijn broer, werd Romswinckel in 1720 via een erfenis gedeelde eigenaar van het 
aanzienlijke goed Elswout te Overveen bij Haarlem. Elswout was aangekocht 
door zijn vader Jan Romswinckel in 1702. Zelfs na de aankoop van Doornburgh 
en de bouwwerkzaamheden, bleek Abraham Romswinckel vermogend genoeg 
om de overige vier erfgenamen uit te kopen in 1720 voor fl. 20.666,–.16 Hij 
richtte zijn aandacht op Elswout dat hij in 1725 uitbreidde met grondaanko-
pen. Datzelfde jaar verkocht Romswinckel Doornburgh aan Jacob de Chaves 
voor fl. 6000,–. De akte vermeldt: Hofstede genaamd Doornenburgh, met zijn huy-
singe, stallinge, speelhuys en verdere getimmerte, bepotingh en beplanting, Laane dien 
annex, groot of verongeldende voor vier morgen[…] de tuynman zal door den Heer koper 
tot februari 1726 in dienst moeten worden gehouden.17 De overige 1,5 morgen is het 
zaailand op de Diependaal, aan de andere zijde van de Diependaalsedijk. Dit 
koopcontract vermeldde het speelhuis voor de eerste keer.
Jacob de Chaves was een aanzienlijk heer. De Chaves – chaves betekent sleutel 
– behoorde tot een Portugeesjoods adellijk geslacht. In Maarssen leefde een 
bloeiende Portugeesjoodse gemeenschap, te meer omdat de stad Utrecht hen 
niet welkom heette en omdat de Huydecopers hen graag zagen komen. Diverse 
leden van deze gemeenschap waren woonachtig op onder andere de naastgele-
gen buitens Somerbergen, Vechtleven, Den Bogaerd en Raadhoven. 
Op een inmeting uit 1724 zijn de gronden van de vier buitens Doornburgh, El-
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senburg, Somerbergen en Vechtleven in kaart gebracht tussen Vecht en Diepen-
daalsedijk (afb. 6). Somerbergen had sinds 1704 ook een uitweg naar de Die-
pendaalsedijk. Er werd een muur gemetseld tussen hofstede Doornburgh en 
Vechtleven in 172618 en een koetshuis gebouwd, zo blijkt uit de volgende akte.
In 1763 kocht Johan Cornelis baron de Abbinga tot Nieuwerkerk voor fl. 8000,– 
van de zonen van wijlen Jacob de Chaves: Hofstede genaamd Doornburgh met des 
zelfs Heerhuysinge, coepel, stallinge, koetshuys, timmermanswoning, bosch en allee gele-
gen aan de Rivier de Vegt.19 
In 1767 kocht Diego Ximenes Pereira voor fl. 7000,– de buitenplaats genaamt 
Doornenborg met de zelfs Heer Huysinge. Diego Ximenis Pereira bezat Mariënhof 
ten oosten van de Diependaalsedijk achter Goudestein. Hij deed Mariënhof 
van de hand in 1768 na aankoop van Doornburgh. Op het buiten Doornburgh 
waren: tuynmanswoninge, stalle en koetshuys mitsgaders Coepel en turkische tent en 
voorts wat op de zelven aard en nagelvast is, item zecker stuk lands achter op de dijk over 
gemeld buitenplaats gelegen met opgaande beuken en eykebomen en hakhout beplant.20 
De turkische tent was een tuinprieel van hout en doek.

Afb. 6. 1724 Prekadastrale opmeting van links naar rechts; 161 Elsenburg, 160 Somerbergen met 
uitrijweg naar de Diependaalsedijk, 159 Doornburgh en 158 Vechtleven.
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Zo’n 120 jaar na de bouw van Doornburgh op gronden van Joan Huydecoper 
kwam het goed weer in de handen van deze familie. In 1772 kocht Mr. Jan 
Elias Huydecoper (1735-1808), heer van Maarsseveen en Neerdijk, regerend 
schepen en raad van Amsterdam en eigenaar van Goudestein voor fl. 15.000,–: 
Hofstede genaamd Doorneborg, met desselves heere Huysings, tuynmanswoning, stalle en 
koetshuis mitsgaders koepel en turkse tenten en voorst wat op deselve aard en nagelvast 
is […] op de dijk over gemelde Hofstede gelegen met opgaande beuken en Eykeboomen en 
hakhout beplant te samen groot vijv en een halve morgen.21 Na het overlijden van Jan 
Elias in 1808 vererfde Doornburgh naar zijn tweede zoon Willem Huydecoper 
(1770-1831). Goudestein vererfde naar de eerste zoon.

Vijfde fase 1813-’70: uitbreiding met voorplaats Elsenburg en 
aanleg landschappelijk park
Het is Willem Huydecoper die het aan Doornburgh grenzende terrein van de 
voorplaats Elsenburg gelegen tussen Vecht en Diependaalsedijk kocht in 1813. 
Hier wordt kort naar de ontwikkelingsgeschiedenis van Elsenburg gekeken tot 
de afbraak in 1812 en verkoop van de voorplaats in 1813 (afb. 7). 
Terug naar Willem Huydecoper die Doornburgh uitbreidde met de oorspron-
kelijke 6 morgen van de voorplaats Elsenburg in 1813 voor fl. 4610,– de grond 
van de voorplaats Elzenburgh … zonder verder eenig Houtgewas, of andere, gebouwen, 

Afb. 7. De prekadastrale inme-
ting van 1810 laat de locatie 
van het hoofdhuis van Elsen-
burg zien (links) met de slin-
gervijver. De scheisloot met 
Doornburgh was nog rechtlij-
nig. De vijver is bij benadering 
ingetekend en geeft geen goe-
de weergave van de werkelijk-
heid. Ook de vlakverdeling is 
geen goede weergave, de pre-
kadastrale inmeting uit 1724 
geeft een realistischer beeld 
(afb. 6).
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Eerste fase Elsenburg tot 1716; aanleg buiten door architect Vingboons 1637
Joan Huydecoper liet op zijn grond het huis Elsenburg bouwen naar ontwerp Vingboons, 
gedateerd 1637. Huydecoper had reeds in 1633 een start gemaakt met het aanplanten van een 
boomsingel rond het terrein (zie afb. 1) en alvorens Elsenburg voltooid was, had Huydecoper 
een koper, blijkt uit aantekeningen op 16 juli 1636: de Hofstede Elsenburgh verk. Aan Hnr. De Beyer 
voor fl. 5000,–.22 Hendrik de Beyer voldeed het bedrag niet; er werd een regeling getroffen. 
De aantekeningen laten weten dat Joan Huydecoper op 2 november 1640 fl. 5000,– ontving 
van Jacob Burggraaf, advocaet hove van Hollant.23 Hij kocht het voltooide Elsenburg en bezat 
het ruim 40 jaar. Cornelis Maire, eveneens advocaat te Amsterdam, kocht in 1681 de Hofstede 
met land, plantage24 voor fl. 6000,–. François Verboon uit Leiden werd in 1713 voor fl. 9000,– 
eigenaar van het Huis met inboedel en iepenbomen 6 morgen groot.25 Een gravure uit ca. 1650-’53,26 
de voortekening van Collem uit 1660 (afb. 3) en de gravure uit ca. 1691 van Bouttats (afb. 4) 
tonen Elsenburg tijdens de 17de eeuw. Tussen Elsenburg en Goudestein lag een laan met aan 
weerszijden een watergang, de latere Timmermanslaan.

Tweede fase Elsenburg van 1716 tot ’75; Frans classicstische tuin
Elsenburgs volgende eigenaar was Theodorus de Leeuw (1680-1744). Hij was een vermogend 
man. De Leeuw kocht Elsenburg in 1716 voor fl. 15.000,–. De buitenplaats van 6 morgen tussen 
Vecht en Diependaalse dijk werd uitgebreid met 20 morgen land achter de Diependaalse dijk. 
De 26 morgen omvatten de buitenplaats (de voorplaats), de tuin over de Diependaalse dijk 
(overplaats) en de weilanden. De vorm van deze gronden samen, was een groot rechthoekig 
geheel, de basisvorm van de Frans classicistische tuin met lange lanen.27 Theodorus de Leeuw 
overleed en Elsenburg werd verkocht.
François de Witt (1706-’75) werd de nieuwe eigenaar in 1744 voor fl. 30.500,–. De aanleg van 
Elsenburg onder Theodorus de Leeuw was rijkelijk met beelden gesierd volgens de Frans clas-
sicistisch mode. De akte vermeldt dat deze beelden buiten de overdracht vielen Heerenhusing, 
stalle, koetshuijs, tuijnmans woning, orange huijs, speelhuijs en cabinetten en verdere getimmerte daar op 
staande te samen groot circa zes en twintig morgen en vierhondert roeden […] Dan de verdere beeldengroe-
pen, kindertjes, borstbeelden, sphinksen, termen en de Piedestallen en kokers alsmede Vasen en Poten en de 
spheer zonnewijzer met hun piedestallen en voliere agter het huys’ zullen onder desen koop niet begrepen zijn 
al […] deselve aard ofte nagelvast waaren gelijk meede niet de orangerie, en bijgewassen, herten of ander 
vee nog tuinmansgereedschappen, broeibakken en ramen daar toebehorende.28

Er is sprake van dat er door François de Witt, een zoon van een Amsterdamse patriciërsfamilie, 
weinig veranderingen zijn aangebracht in de Frans classicistisch tuinaanleg in voorplaats en 
overplaats van Elsenburg.29

Derde fase Elsenburg 1775 tot 1810; Nieuw hoofdhuis en vroeg landschappelijke tuinaanleg
Zoon Jan de Witt kocht in 1780 het naastgelegen Somerbergen, ook wel Moins en Content 
genoemd, van Vrouwe Maria Johanna Bicker Hop voor fl. 8000,–. … De politieke spanningen in 
de Republiek en met name in Amsterdam lopen deze jaren flink op en de tegenstellingen tussen patriotten 
en Oranjegezinden worden allengs scherper. Jan de Witt is voorzeker een heftig patriot … en de gevolgen 
daarvan blijven dan ook niet uit in 1787, het jaar waarin na aanvankelijke successen de patriotten ten 
slotte toch het onderspit delven. Tegelijk met vele collegae in de vroedschap … wordt De Witt op 27 november 
1787 door stadhouder Willem V ‘geremoveerd’.30 
Bij zijn terugkomst in Nederland in 1795 had Jan de Witt zeven jaar in ballingschap buiten Ne-
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derland doorgebracht. Hij liet een nieuw hoofdhuis31 bouwen en de tuin van Elsenburg werd 
gewijzigd naar de ‘nieuwe’ vroeg landschappelijke stijl met onder andere een slingervijver op 
de voorplaats. De Witt had gedacht zich met zijn vrouw en twee kinderen, die waren geboren 
tijdens hun ballingschap, definitief op Elsenburg te vestigen De plannen wijzigden toen Jan 
de Witt zich voor zijn professie in Parijs vestigde. Vanaf 1800 verkocht hij zijn Amsterdamse 
grachtenpanden aan de Herengracht en zijn zojuist geheel nieuw aangelegde buitenplaats 
Elsenburg.

Vierde fase Elsenburg 1810-’13; Afbraak huis en verkoop van de gronden
In april 1800 kochten Mr. Laurens Johannes Nepveu (1751-1823) lid van het vroedschap van 
Utrecht en Margaretha Roosmale (1751-1829) het nieuw gebouwde Elsenburg met landerijen. 
Na een roemrijke eeuw met een expansie aan kapitale buitenplaatsen brak een periode van 
economische neergang aan. Dit betekende het verval van veel buitenplaatsen aan de Vecht. 
De laatste eigenaren van Elsenburg trachtten tevergeefs het goed per veiling te verkopen in 
1810. In 1812 werd het huis gesloopt en de gronden werden verkocht. Het twee meter lange 
verkoopbiljet uit 1810 geeft een goed beeld van het  zeer aanzienlijk extra welgelegen en buitenwoon 
vermakelijk buitengoed, genaamd Elzenburg.32 Het veilingbiljet meldde verder het volgende over de 
voorplaats: komen van … den Dienpendaalfchen Dijk af/ tredende door een Capitaal IJzer Hek, aldaar 
eerftelijk vindt een breede Oprey-laan, beplant met twee dubbele Reyen ongemeen zwaare Beuke Bomen; 
welke laan agter de hier natemelden Slinger-Vijver loopt en ten wederzijden met Hakhout beplant is/ en 
waarop diverfe Slinger-Bosfchen hun uitgang hebben/ zich aldaar met die Laan als dan vereenigende/ zo 
als men bij het Omwandelen van de Plaats duidelijk zal ontwaar worden; gaande men ter linkerzijde van 
de gemelde Laan bij het inkomen van ’t Hek door een Fraai Slinger-Bosch met verscheidende soorten van 
Hakhout en Boomen beplant/ langs een Capitale in den Grond Gemetselde IJjskelder, rondom als voren 
beplant/ en welk Slinger-Bosch op den Oprey-Laan zijn uitgang heeft/ en ter linkerzijde mede gaande in 
een Slinger-Bosch met veele soorten van Hakhout en zwaare Opgaande Boomen beplant/ zijnde alleraange-
naamst aangelegt en met diverfe kruislanen doorsfneden/ en waar ter zijde een groote Boomgaard gelegen 
is/ waarin diverfe Exquife en Weldragende Vrugt-Bomen geplant zijn/ en welke door een Steene Schutting-
Muur omringt wordt; terwijl men ter linkerzijde van hetzelbe/ langs de hier natemelden Slinger-Vijver 
Wandelende/ naar de hier voren gemelde breed Laan, dit Bosch aldaar een einde neemt: doch die breee Laan 
alsdan vervolgende/ welke ook weder door andere Slinger-Laanen, tot aan het einde van de Over-Plaats, en 
ten wederzijden naar diverfe welaangelegde Engelfche Partijen, rondom de gemelde vijver gelegen; twerwijl 
aan de rechterzijde van de Heeren Huizingen gevonden wordt een Capitale Goudvis-Kom, rondom met hoge 
Opgaande Boomen beplant/ en langs welke men Wandelen/ ter eener zijde den toegang heeft tot een Ge-
metzelfd Schuiten-Huis, en ter andere zijde naar een welaangelegt Slinger-Bosch, lopen mede over bevallige 
Hoogtens en Laantens/ en door Fraaije Engelfche Plantfoenen, welke met exra schoone Sparre-, Ipen-, en 
andere Bomen en Vreemde Gewasfchen beplant zijn/ afgewisfeld/ en door de laastgenoemde Slinger-Vijver 
doorfneden wordende/ het welke op verscheidene plaatzen veel Frappante Gezichten oplevert: hebbende men 
verders door een Capitaal IJzer Hek den Uitgang naar de Rivier de Vecht … 
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welke zich daar thans nog op zijn bevindende.33 Onder de verkoop werd wel in-
begrepen bomen en Heg op den Diependaalschendijk en alsmede de … ommuurde 
boomgaard. In een andere akte verkocht ene Jan Waltman alle Eiken en Beuke 
… welke zich op de voorplaats van de Hofstede Elzenburg bevind en het hakhout dat 
thans hakbaar is. Huydecoper was reeds eigenaar van de grond en in de over-
eenkomst werd dus ook de volgende conditie opgenomen: Dat al het hout dat 
thans niet hakbaar is … blijft staan en onder deze kaap gelaten ten profijte van den Heer 
Willem Huydecoepr voormeld, zoo als ook de willige stoven met het Laan op het akkertje 
tuschen de twee slooten.
Na de aankoop werd een deel van de grenssloot tussen Doornburgh en Elsen-
burg vergraven tot een brede watergang met een bocht om de ijskelder heen 
naar de Vecht (afb. 8). De open weide groot 2,5 morgen werd door Huydeco-
per verhuurd in 1815. Die open weide is goed te zien op de litho (afb. 9) van 
P.J. Lutgers uit 1836 en werd genoemd door J.B. Christemeijer de aanblik van het 
ruime, opene graspark der buitenplaats Doorneburgh welks ligtgroen bij het meer donkere 
loover dier omringende dreven te lachender afsteekt. Verderop werd de pas gebouwde 
oranjerie in zijn setting bewonderd welks kleur en bouworde in gelukkige overeen-
stemming is met het geheel dezer bevallige partij.34 
De oorsprong en opdrachtgever van het afgebeelde smeedijzeren hek in Lo-
dewijk XIV stijl op de tekening van Lutgers is ondanks eerdere onderzoeken 
nog niet opgehelderd. De locatie van het hek markeert de toegang tot voor-
malig Elsenburg en stamt van voor 1637. De vermelding van een Capitaal IJzer 
Hek … naar de Rivier de Vecht in het veiligbiljet van 1810, kan er op duiden dat 
het hek van oorsprong tot Elsenburg behoorde en het is aangekocht door 
Willem Huydecoper die de naam in het hek heeft aangepast. Het hek aan 
de Diependaalsedijk dat de overgang markeert naar de voormalige overtuin, 
behoorde eveneens tot Elsenburg. Hier werd de naam Doornburgh in het hek 
verwerkt.
Maria Vink (1785-1861), echtgenote uit het tweede huwelijk van Willem Huy-
decoper, bewoonde Doornburgh na het overlijden van haar man van 1831 tot 
’61. Na haar overlijden was Jan Elias Huydecoper (1798-1865) eigenaar. Jan 
Elias woonde in Zeist en verhuurde Doornburgh; zo bleek uit de nalatenschap 
dat heer De Wolff fl. 500,– ’s jaars betaalde voor de huur van de buitenplaats. 
Na het overlijden van Jan Elias werd Doornburgh verdeeld over diverse naza-
ten van de familie Huydecoper. Doornburgh werd direct te huur aangeboden 
in het Algemeen Handelsblad van 1865. In 1866 werd een groot deel van de 
houtopstand te gelde gemaakt. In Het Algemeen Handelsblad van 1 decem-

Niftarlake 2010_Binnenwerk DEF.indd   61 14-03-11   14:14



62

ber werd melding gedaan van  Belangrijke verkooping van Boomen de advertentie 
noemde 106 Zware gave Eikenbomen, 82 dito Iepen, 12 dito Beuken, 4 dito Linden, 2 
1/4 Bunder Griendhout. 

Afb. 8. Links de voorplaats van Elsenburg met slingervijver uit ca. 1795. De tuinaanleg voor het 
hoofdhuis van Doornburgh is gedeeltelijk nog van opzet de tuinaanleg onder Van Zon uit ca. 1684. 
De grenssloot tussen Doornburgh en Elsenburg is vergraven en landschappelijk van stijl uit ca. 
1813. Rechts naast Doornburgh ligt Vechtleven. De kadasterkaart werd ingemeten in 1812, in 1818 
herzien door Z. van Zijlmans.

Niftarlake 2010_Binnenwerk DEF.indd   62 14-03-11   14:14



63

Zesde fase 1870-1912: aankoop Vechtleven, aanleg slingervijver 
en vergraving Timmermanslaan
Via studie van kaarten en krantenartikelen uit het einde van de 19de eeuw is dui-
delijk geworden dat tussen 1886 en 1900 Vechtleven werd aangekocht. De oude 
tuinmuur uit ca. 1726 tussen Vechtleven en Doornburgh werd afgebroken. In 
de vergrote tuin werd een landschappelijke slingerende watergang gegraven. 
Er werden diverse boomgroepen aangeplant, waaronder veel bruine beuken 
en platanen. Een rode gebundelde boom sloot het eind van de zichtlijn af. 
Ten oosten van het hoofdhuis kwam een groep tamme kastanjes. De moestuin 
kreeg zijn plek in de hoek bij de Diependaalsedijk. Uit veldonderzoek blijkt dat 
diverse bomen ook elders in het terrein zijn aangeplant, zoals rond de slinger-
vijver van voormalig Elsenburg. De aanleg kan niet worden toegeschreven aan 
J.D. Zocher (1790-1870), maar mogelijk wel aan zijn zoon L.P. Zocher (1820-
1915). Er is tijdens het onderzoek geen originele bron gevonden, die duidt 

Afb. 9. 1836 Litho door P.J. Lutgers met het hek, de weide en de oranjerie van Doornburgh.
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op de inmenging van deze architect. De eerste secundaire bronnen zijn een 
Handboek uitgebracht door de vereniging ter bevordering van het vreemde-
lingenverkeer uit 1957 en een artikel in Oud Utrecht uit 1957.
In De Kleine Courant van 25 juli 1877 schreef P.H. Witkamp in de rubriek Het 
nieuws van de dag hoe hij Doornburgh vanaf het jaagpad bezag. Te midden der lie-
felijke omgeving van bloemperken en vijvers, schijnt het heerenhuis van Doornburgh zich 
terug te trekken achter het beschermend looverdak van donkere boschpartijen. De Tim-
mermanslaan tussen Goudestein en Doornburgh was toen reeds vergraven: Een 
tweetal flauwe bochten in het pad verhoogt de schoonheid. Een deel van het park van 
voormalig Elsenburg kwam zo ten goede aan de parkaanleg van Goudestein. 
In dezelfde krant werd een tweetal advertenties gepubliceerd. In 1887 en 1900 
werd Doornburgh te huur aangeboden: De Buitenplaats Doornburgh, bestaande in 
eene ruime en aangename woning, van alle vereischten voorzien, Stal, Koetshuis Tuin-
manshuis, Oranjerie, Broeierij en Moestuin, Bosch en desverkiezende een perceel Weiland, 
te zamen 9 à 10 Hectaren.
In deze periode werd het terrein door de familie Huydecoper ook ter beschik-
king gesteld voor evenementen zoals; tentoonstelling van vee, concerten, con-
ferenties en muziekfeesten

Zevende fase 1912-1957: verbouwing hoofdhuis
Jan Pieter van Voorst van Beest werd in 1912 eigenaar. Van Voorst van Beest 
groeide op op het overliggende buiten Harteveld aan de westzijde van de Vecht. 
Een artikel in Buiten uit 1925 beschreef Doornburgh na de verbouwingen en 
herstelwerkzaamheden in 192135 en er werden twee foto’s van het park gepubli-
ceerd (afb. 10 en 11). Net als de Huydecopers stelde Van Voorst van Beest zijn 

Afb. 10. 1925 Landschappelij-
ke aanleg met grindplein rond 
het huis.
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terrein geregeld beschikbaar voor concoursen, sportactiviteiten, concerten en 
andere samenkomsten (afb. 12). Interessant is, dat de heer van Voorst van 
Beest van 1919 tot ’31 te boek staat als lid van Niftarlake. 
In 1954 werd Doornburgh door de Planologische Dienst van Utrecht in kaart 
gebracht (afb. 13). De tekening met waardevolle informatie is gevonden in 
het archief van de RCE. Mogelijk werd de kaart gemaakt in het kader van het 
uitbreidingsplan dat ter visie was gelegd in 1954 met het voorstel tot de aanleg 
van een verbindingsweg van de huidige Dr. Ariënslaan over de buitenplaats 
naar de Rijksstraatweg. De kaart toont ook gearceerde bouwblokken, mogelijk 
van later datum.
Van Voorst van Beest vestigde zich in 1956 te Baarn en verkocht Doornburgh. 
De Heidemaatschappij nam tijdelijk het beheer van Doornburgh over.

Afb. 11. 1925 Een verzonken 
pad naar de Zwitserse brug.

Afb. 12. Utrechts Nieuwsblad 
(21-05-1927), p.10 van 16.
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Zevende fase 1957 tot nu: bouw van klooster Dom Hans van der 
Laan
In 1957 kocht De Priorij van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilige Graf 
Doornburgh. De zusters hadden behoefte aan meer ruimte en wilden een 
klooster bouwen op Doornburgh. Het grote koetshuis en de garage werden 
hoger opgetrokken. Andere bouwwerkzaamheden stuitten op meer weerstand. 
In het Utrechts Nieuwsblad van 21 juli 1962 is te lezen dat B&W van Maarssen ad-

Afb. 13. 1954 Inmeting van Doornburgh. (Planologische Dienst Utrecht)
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vies heeft gevraagd om een veelbesproken bouwaanvraag te bekijken. Eerdere 
plannen bespraken de bouw van een kerkgebouw tegen het hoofdhuis en een 
kloostergebouw elders in het park. In het artikel werd genoemd dat een locatie 
uit het zicht voorkeur had vanuit B&W. Genoemd werden de moestuin of de ten-
nisbaan nabij de Herengracht.
De tijd heeft de geschiedenis ingehaald. Het klooster uit 1965 dat werd ge-
bouwd op de tennisbaan werd in 1995 opgenomen in de gemeentelijke mo-
numentenregistratie van Maarssen. De omschrijving meldt: Het klooster is ge-
bouwd in Bossche school stijl. Deze bouwstijl is ontwikkeld door de architect Dom. H. 
van der Laan. Hij bracht de proporties van de klassieke architectuur opnieuw tot leven 
via de leer van het ‘plastisch getal’. Deze manier van ontwerpen is ook in het klooster 
toegepast en bepaalt alle verhoudingen tot in de kleinste details, evenals van de meeste 
meubels. Met de bouw werd de toegangsweg verlengd tot het klooster. De thee-
koepel aan de Vecht en de Zwitserse brug verdwenen, de theekoepel staat nu 
bij kasteel Bolenstein. De moestuin werd parkeerplaats. 

Met vele initiatieven en verdere plannen zal dit particuliere eigendom zijn 
huidige bestemming behouden. De zusters hebben in de ruim zestig jaar een 
belangrijke rol gespeeld in het behoud van Doornburgh.
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