












Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 ryen' niet ingetekend, op de plaats ervan zienwe alleen twee rijen geschoren hagen. OokReets besteedt er niet veel aandacht aan, maarmeldde er wel iets van. Vermoedelijk liep hijniet via de hoofdlaan verder naar het kasteelmaar is hij via een pad door het bos naar dezuidelijk tussenlaan gelopen. 5.3 't Gezigt van de Vijver aan de linker zijde andere bronnen wordt de aanwezigheid vandeze parterres niet bevestigd.Maar 't Essebos mei hoog en sterkGeboomt zo treffelijk verheven,Beurd zijne kruinen na het zwerk. Die aangenaame schaduw geeven. (.....) Staan hier om groene galleryenVan Ipenloof naar konst gesteld, Het volgende deel van de tuin bestaat volgensde plattegrond uit een moestuin en een boom-gaard (de buitenste twee vakken) en in hetmidden twee vakken met de 'galderyen metgroenten&quot; (afb. 5.4). Deze bouwsels waren ge-maakt van latwerk dat aan de buitenzijde be-groeid was met klimplanten. Rondom dezebouwsels waren geschoren hagen aangelegd.Op de vogelvluchttekening staan deze 'galde- 5.4 De Galderijen

met groente Hier ziet men door de sparrenheg.En gallery met groene bladenBekleed, ter slinkerhand der weg,Den nieuwen Moestuin, die de zaadenDer kruiden, die de keuken voenReets spreekt hier over de nieuwe moestuin,dit ter onderscheid van de moestuin dichter bijhet kasteel die nog bij de oude tuinaanleg be-hoorde. Hij komt nu in het sterrenbos (afb 5.5):Daar ses paar paden samen komen.Verzien met allerhande soortVan opgesnoeide groene hoornen,En daar de wegen net malkaarDoorsnijden kruiswijs als de sterren. Uw heerlijkheid blinkt uit voorwaar! (.....) Hier heeft de Meetkonst al haar krachtGedaan, om dit in top te heffenIn het verslag van Bolhuis lezen we over hetsterrenbos: 'en saegen aen beyde zijden groteheegen van sparrebomen, haegbrucken, ijpe-ren, maer meest elderen, quamen voorts bijeen rondeel daer beelden stonden en saegen12 wegen door de alleen langs, binnen waerenwederom kleijne passagien ....'. Op de twee te-keningen die er van het middelpunt van hetsterrenbos gemaakt zijn staan de beelden dieBolhuis noemt niet getekend. mmfi 6.

Gedeelte van de plattegrond van de tuin door DanielStoopendaal. Gravure uit circa 1700. De nummers op deplattegrond verwijzen naar de afbeeldingen, hierna als 5.4en 5.5 weergegeven die er van dat gedeelte van de tuin zijn 79



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Reets komt nu op het voorplein (afb. 5.6):'k Zal clan op 't heerlijk Voorburg treen.Twe Vaten uit arduin gehouwen,En elk op een verheven steen Op de tekeningen van De Moucheron staan de-ze vazen aan weerskanten van de brug naar hetkasteel. Verder vertelt Reets over een hok voorduiven: Gins zit in 't hok de onnoosie duifIn het verslag van Bolhuis lezen we waar dithok zich bevindt: 'aen heijde kanten, waerenschathuisen, alwaer aan het eynde van de eeneeen kamer waer met schoone duiven en in deandere 6 tortelduiven, wachtels, vinken enz '?Met de schathuisen worden de beide koetshui-zen annex koetsiers- en tuinmanswoning ophet voorplein bedoeld. 5.5 Het midden van 't Starrenbos na't Huys te zien vanvoeren lO^s 7. Gedeelte van de plattegrond van de tuin door Daniel Stoopendaal. Gravure uit circa I7(){). I)e nummers op de plattegrondverwijzen naar de afbeeldingen, hierna als 5.6 -5.14 weergegeven die er van dat gedeelte van de tuin zijn 80



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 5.6 't (ie/iel \an de t^laats. vcnir 't Huvs na de Stallen II' zien Reeds vervolgt /ijn gedicht met een stukjeover het kasteel dat hij echter niet van binnenbekeek. Na melding gemaakt te hebben van degrote eikenbomen rondom het huis liep hijnaar de boomgaard en moestuin ten /uiden vanhet kasteel (alh. 5.7).Een vruchlbrc'ii Booiui^aanl nel beplant. En Moestuin, nood niy in te slappen (.....) Hier staat een Lustpheel. van eenCiesclieiinl heel aanlig in vier deeleii.Waar om de Taksis telgen heenMet altijd duurend groente speelen.Een Juist rond Speelhuis heurd zijn kruinOmhoog, gehoitwd. heel sehoon te aanschou-wen. In 't middelpunt vcm deezen Tuin.Ncuir konst geschilderd en gehouwen. lil dit voorgaande stukje maakt Reets meldingvan de zogenaamde monnikskappen in deboomgaard en van het ronde speelhuis in demoestuin zoals we die beide kennen van deaquarel van De Moueheron. Reets liep verderen kwam aan het eind van de moestuin bij degrot (atb. 5.8): 5.7 'l Gezigi van de Biiogaard aan de regier zijde na

deGroUe te zien Dat Heer Veldhuiz.ens lust tot bouwenHeeft voorgenomen hier een rots,Gants hol, gemaakt van zegewassen.Gegroeid in 't midden van 7 geklotsVan Thetis zilte pekel plassenTe stellen, daar een heldre valVan altijd nederdaalend waterGestadiglijk afdruplen zal,En geeven aangenaam geklater 81





Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 5.10 De ingang van de heerlijkheid \an Hcenisteede :i}>m'i 5.1 1 De Blom-tnin met de Parterres na de Oranaerie te zien 83



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Te voorschijn komen op haar tijd.Waar op gy mooft. o Heemste! RoemenElk perk is vierkant afgepaald.Met Taksis rontsom heen omgeeven, De Taksis en Jenevernaald (.....) //; ider Bloemperk staat een beeldUit hard arduinsteen uitgeklonken.Deze beelden stonden volgens de aquarel vanDe Moucheron aan de zijkant van de bloemen-tuin. Reets vermeldt verder dat het vier beel-den van Griekse goden waren. In het middenvan de vier parterres stonden beelden van devier prinsen van Oranje: Willem de Zwijger,prins Maurits. prins Frederik Hendrik en prinsWillem II. Hier word my heter stof gegeevenTot zingen, en een schoonder lichtSchijnt voor mijne oogen nu te zweeven:Oranjens Princen vind ik hierIn wit albast, naar Haare waarde:O ja! Zy zijn het alle vierAl rot het lichaam onder de aarde,Doch leefd Haar liefde in ons gemoed.En haar gedachtenis in marmer In het midden van de parterre-tuin lag een kleine vijver met fontein die Reets als volgt beschrijft: Een Springbron sierlijk in het oog Staat hier in 't midden

schoon te praalen. Waar uit men 't water nu om hoog Als vloejend kristallijn ziet straalen. ^.\2 De Poorl niet het Fonlijn werck. en de liiyn met Par-terres Reets loopt nu via de waterpoort naar de ovalevijver en de boogvormige aisluiting van hetcentrale tuingedeelte. Dit gedeelte van de tuinwerd waarschijnlijk in opdracht van Van Velt-huysen toegevoegd aan de bestaande tuin. Vol-gens de aquarellen en de gedichten speeldewater in dit deel van de tuin een grote rol(.'^.i2). Hier slaat een net gebouwde Poort,Gesnmkl met allerley siraaden.Maar waar van komt deez regen voort'.'Barst hier hel water uit de paden.'O ja, terwijl ik op deez wegDit werkstuk aanzie met mijn oogen.Ontspringt hiel uil de Taksis hegHel nat. gelijk kristalle hoogenHier komt een z.ilvre watervalVan 's Hofspoorts opperste afgeslooven.In de buurt van de waterpoort waren kleinewaterspuwers die onverwachts de be/oekersnatspoten. Op de aquarellen van De Mouche-ron is hiervan niets te zien maar op de vogel- 8. Detail van de vogelvluchtprent waarop duidelijk ie /icnis dat enkele

personen onder de waterpoort worden nat-gespoten 84








