












Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 ajb.5 Schetskaartmet waar-schijnlijkeplaats van dezonneberg,de binnen-tuin, debroeituin, hetEngels plant-soen en DeHofkamp. volgende aanduiding: &quot;Aan Lodewijk Van der Haas, opzichteren aanlegger en hearbeider der Tuinen in1802 volgens quitantie f 1100 :-:-&quot;^ . Van der Haas stamde niet uit een hove-niersfamilie. Of hij in Den Haag of omge-ving een opleiding als hovenier gehadheeft, heb ik (nog) niet kunnen achterha-len. De (her) inrichting van de tuinen Het 'oude-tuinen'complex bestond vol-gens de archiefstukken uit drie delen: de&quot;Zonneberg&quot;, de &quot;Binnentuin&quot; en de &quot;Ou-de Loyeboomgaard&quot;. Door de Drost wer-den daaraan toegevoegd: &quot;het buurland&quot;bestaande uit de &quot;Broeituin&quot; en de&quot;Nieuwe Loyeboomgaard&quot;, &quot;Het EngelsPlantsoen&quot; en een wandelbosje; op hetperceel 'De Hofkamp' werd een land-schapstuin/ wandelbosje gepland, maardoor de politieke omstandigheden is

datontwerp niet gerealiseerd. Het ontwerpvoor landschapstuin/-wandelbosje be-vindt zich in het familie-archief Aanpassingen van de 'oude tuinen' Hoe waren die tuinen ingericht, enwaar bevonden ze zich? Voor de beant- woording van de eerste vraag kan wordenverwezen naar de inventarislij st''' die deJF meezond met zijn bezwaarschrift aande Thesaurier-generaal. Daarnaast bestaater nog een taxatierapport, dat op 18 okto-ber 1803 in opdracht van de Thesaurier-generaal opgesteld werd door G.v.Eyken,meester-metselaar^ , en Pieter de Heete,meester-timmerman'^. Het antwoord opde tweede vraag volgt hieronder. De Zonneberg In &quot;...de lijst van Aanwdjzing...&quot; komtde naam Zonneberg voor als deel van detuin4°. De aanplemping in de loop van ja-ren aan de buitenzijde van de walmuur -volgens de tekening van Van Stolk 20 tot30 voet breed - moet de bewuste &quot;zonne-berg&quot; gevormd hebben. Er was een poortin de muur direkt naast de in 1995 nog be-staande Looyertoren, waardoor men vanafhet binnenplein op de

Zonneberg kon ko-men. Dit tuingedeelte lag gunstig i.v.m.instraling van de zon. Door de uitsprin-gende hoektorens was het effect van dezewalmuur nagenoeg hetzelfde als van eenslangemuur^'. Op de Zonneberg bevonden zich naastwijnstokken, perzike- en abrikozestruiken. 321











Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 'Register van de erfpachtbrieven' staat bijandere percelen altijd aangegeven of degrond al eerder in erfpacht is uitgegeven.Daarvan wordt bij de Hofkamp geen mel-ding gemaakt. Uit de ingetekende beddenop de kaart van Hattinga in combinatiemet de tekening van Jan de Beyer zoumen moeten afleiden dat de Hofkampeerder in gebruik is geweest als moes-tuin''^. In een archiefstuk stond aangegevendat de ingekwartierde militairen in 1796op &quot;mijn Erjpachtlandt de paden welke metaardappelen bepoot waren kort en klein ge-loopen&quot; hadden^ . Men moet wel aannemen dat JF in1788 of 1789 ervan heeft afgezien het parkaan te leggen, gelet op het feit dat in hetlaatstgenoemde jaar de grond die daar-voor bestemd was, aan de tuinman in erf-pacht werd gegeven. Er was sinds enige ja-ren al een sfeer van revolutie merkbaar:grote groepen patriotten waren fel ge-keerd tegen Oranjeklanten. Men moetconcluderen dat de politeke ontwikkelin-gen in die jaren (tot 1803) grote

gevolgenhebben gehad voor kasteel en tuin inIJsselstein: aan de ongewisse situatiewaarin JF verkeerde in die jaren kan wor-den geweten dat er geen kasteelpark werd ajb.10 Kaart metregistratie-nummersvan de perce-len in 1740.Archief vanBaronie vanIJss. nr. 21kaart 3 (in1J40 gete-kend doorPJ. Adan).Top. Atlas.RAU. (detail) 326



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 aangelegd, (wat op zijn beurt tot gevolgheeft gehad dat daardoor vrijwel zeker aanhet einde van de vorige eeuw het kasteelwerd afgebroken.) Het ontwerp voor een landschapsparken een wandelbosje Naast de toepassing van stookkassen(en aardkribben) in een broeituin bestonder in de de tweede helft van de achttiendeeeuw nog een nieuwe mode op tuinenge-bied onder de kapitaalkrachtigen: het aan-leggen van een tuin in de landschapsstijl,ook wel een 'Engelse tuin' genoemd. Inzo'n tuin werden dan niet alleen inlandsebomen en heesters geplant. De achttiendeeeuw was de eeuw van de verzamelwoedevan alles wat exotisch was. Van over de he-le wereld werden exclusieve voorwerpen,dieren en planten verzameld. Een arbore-tum met exoten paste in die trend. -situering De ontwerptekening voor het land-schapspark bevindt zich in het archief vande familie de Beaufort. Door de aandui-dingen 'Stadsgracht' en 'Vijver' komenslechts de percelen in aanmerking, die in1832

kadastraal bekend stonden onderde nummers 283 en 284 van Sectie E, blad ajb.u Het ontwerpvoor eentuin. Archiefvan de Fam.De Beaufortinv. nr. 1548-2.RAU. 2. Het betrof het terrein dat bekend stondals 'De Hofkamp'. Qua oppervlakte envorm komen het ontwerp en die gezamen-lijke percelen redelijk goed overeen °. Deoppervlakte die voor moestuin gereser-veerd werd in het ontwerp, lag onmiddel-lijk naast de broeituin. :het ontwerp Midden boven op de tekening is eenhalfronde heuvel ^ geprojecteerd. In deontwerpen in de vroege landschapsstijl treft men in de vlakke delen van ajb.u De situatie iniSic,. Detail van dekadastralekaart vanIJsselstein uiti8ig, sectieE, blad 2.RAU. 327
































