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Gelauwerde kunsthistoricus René Dessing man met een missie

Digitaal portaal 
voor KBL 
op til

In februari ontving hij van erfgoedvereniging Heemschut voor zijn niet aflatende 
inzet voor historische buitenplaatsen de Ton Kootpenning. Als initiatiefnemer en 
voorzitter van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 heeft de 
laureaat personen en organisaties bijeengebracht, fondsen geworven en voor dit 
type erfgoed veel publiciteit gegenereerd. René Dessing, zelf woonachtig op een 
historische buitenplaats in Heemstede, is een man met een missie. OVERDUIN, OOST-KAPPELE (ZLD)
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Nederland krijgt binnen afzienbare tijd 
een digitaal portaal over en voor kastelen, 
historische buitenplaatsen en landgoede-
ren, kortweg KBL. De website, die beoogt 
geïnteresseerd publiek blijvend en zo 
breed mogelijk te informeren over alle mo-
gelijkheden van het KBL (van bezichtiging 
tot overnachten), is een nieuw initiatief 
van kunsthistoricus René Dessing, erkend 
pleitbezorger van behoud van cultureel 
erfgoed. 
 
De praktische site www.skbl.nl, die zowel 
gids als nieuwsbrenger wil zijn, is naar ver-
wachting medio dit jaar operationeel.  

Dessing: “Het vernieuwende van onze 
insteek is, dat wij ons op de site en met 
nieuwsbrieven bezig willen houden met 
zowel kastelen en historische buitenplaat-
sen als landgoederen. Want hoewel aan 
elkaar verwant, blijkt die wereld enorm ver-
snipperd. Er is nauwelijks samenhang. Ons 
portaal wil daarom met hulp van deskundi-
ge correspondenten en vrijwilligers vooral 
ook een verbindende factor zijn tussen 
eigenaren, beheerders, onderzoekers, pers 
en overheden. Op basis van samenwerking 

met zoveel mogelijk partijen hopen wij 
draagvlak te creëren om dit overweldigend 
mooie erfgoed voor de toekomst veilig te 
stellen. Kastelen, historische buitenplaat-
sen en landgoederen zijn van zichzelf al 
lastig in stand te houden. Door de zich 
almaar meer terugtrekkende overheid wor-
den die gelegenheden extra kwetsbaar.”
 
Stichting
Voor het nieuwe KBL-portaal is onlangs een 
stichting in het leven geroepen met daarin 
als voorzitter Chris Kalden (oud-directeur 
Staatsbosbeheer en voorzitter van de 
Stichting Nederlandse Kastelen), als pen-
ningmeester Herma de Heer (oud-zakelijk 
directeur van Kasteel Groeneveld in Baarn 
en oud-bestuurslid van de Stichting Histo-
rische Buitenplaatsen 2012) en als secre-
taris Erik Wanrooij. De laatste is betrokken 
bij de instandhouding van een particuliere 
buitenplaats. Initiatiefnemer Dessing zelf 
treedt op als coördinator/directeur. 

Artifex
René Dessing was van 1988 tot 2006 eige-
naar van het culturele organisatiebureau 
Artifex dat lezingen, excursies en congres-

sen organiseerde op het gebied van kunst 
en architectuur.  

Via het themajaar 2012 bezorgde hij de 
historische buitenplaats bekendheid 
door middel van evenementen, symposia 
en andere activiteiten. Maar ook door 
optredens in radio- en tv-programma’s, 
door het geven van lezingen en door het 
blijven informeren van zijn opgebouwde 
netwerk. Onder zijn (organisatorische) lei-
ding verscheen het boek De Buitenplaats 
en het Nederlandse Landschap, een rijk 
geïllustreerde uitgave over de betekenis 
van de buitenplaats voor het Nederlandse 
landschap. Allerlei onderwerpen komen 
daarin aan bod. Van ecologie en erfgoed, 
economie en het verdrogen tot emoties 
die hoog oplopen bij bomenbeheer, slow 
food op buitenplaatsen, oorlog en rampen, 
de buitenplaatsbiotoop en sporen in het 
landschap van verdwenen buitenplaatsen. 

De toenmalige website www.buitenplaat-
sen2012.nl  bood een platform voor kennis 
en nieuws over historische buitenplaatsen. 
Die goedbezochte site wordt nu omge-
bouwd tot portaal voor het KBL. 

Betere bewustwording 
Tijdens het themajaar en door middel van 
een eindverslag met aanbevelingen, heeft 
Dessing naar eigen zeggen geprobeerd 
om allen die verantwoordelijkheid dragen 
rond het behoud en beheer van de 550 
overgebleven historische buitenplaatsen in 
Nederland bij het themajaar te betrekken 
en te verbinden. 
 
Zo zijn de kennis over en de knelpunten 
rond de instandhouding van historische 
buitenplaatsen breder bekend geworden 
bij beleidsmakers, bestuurders en an-
dere doelgroepen. Naar aanleiding van 
zestien aanbevelingen van de stichting 
zijn verschillende provincies nieuw beleid 
ten aanzien van buitenplaatsen gaan 
formuleren. Zo is de provincie Utrecht met 
een erfgoedmonitor voor buitenplaatsen 
begonnen. Noord-Holland wil kijken hoe 
ze de sociale en economische potentie van 
buitenplaatsen kan versterken. 
 
Onbekendheid
Dessing vindt het niettemin opvallend 
hoe weinig bekendheid er ondanks alle 
inspanningen bij het grote publiek in bin-
nen- en buitenland heerst over historische 
buitenplaatsen.  

“Sinds het themajaar is het beter gewor-

den, maar er is nog een lange weg te gaan. 
Mijn eigen regio Heemstede-Bloemendaal 
bijvoorbeeld telt 46 min of meer gave 
objecten van de 100 tot 150 die er geweest 
moeten zijn. Het is bij de man in de straat 
vrijwel niet bekend. Ik vierde mijn 50e 
verjaardag in Heeswijk, een van de mooiste 
kastelen van ons land in Noord-Brabant. 
Van de 50 aanwezigen, zonder uitzonde-
ring prima opgeleid en met goede banen, 
hadden er 46 nog nooit van de voormalige 
waterburcht uit de 11e eeuw gehoord. Ooit 
gaf ik in het kader van het themajaar in 
Lübeck (Duitsland) een voordracht met 70 
dia’s van Nederlandse historische buiten-
plaatsen. Niemand die ervan wist. Ook 
buitenlanders associëren ons land niet met 
dit prachtige bezit.” 

Eigenaren/beheerders van kastelen, his-
torische buitenplaatsen en landgoederen 
mogen van Dessing in dit verband ook de 
hand in eigen boezem steken. Te lang was 
er naar zijn opvatting in die kringen van-
wege angst, zorg, ouderdom of anderszins 
te weinig contact met de samenleving. “Die 
introverte houding heeft haar tol geëist.” 

Cultuur en natuur
Dessing, die de afgelopen jaren ook advi-
seur was bij de restauratie en nieuwe invul-
ling van Kasteel Groeneveld in Baarn, zegt 

RENÉ DESSING: “EEN BUITENPLAATS GEDIJT BIJ 
HET BEWOOND WORDEN. MAAR ALS ZIJ LOUTER ALS 

KANTOOR KAN OVERLEVEN, KAN DAT WAT MIJ BETREFT 
OOK. HET GAAT EROM WAT HET BESTE IS VOOR HET 

ERFGOED” (FOTO HELENE BLAAK).

De bronzen Ton Kootpenning, 
waarmee René Dessing onlangs op de 
historische buitenplaats Frankendael 
is onderscheiden, is vernoemd naar de 
Amsterdammer Ton Koot (1907-1986), 
derde secretaris van erfgoedvereniging 
Bond Heemschut. Koot was onder 
meer publicist over de Amsterdamse 
geschiedenis, monumentenactivist, 
directiesecretaris van het Rijksmuseum 
en slotvoogd van het Muiderslot. 

Het ontwerp van de bronzen 
legpenning is van de hand van 
de Amsterdamse kunstenaar 
Geurt Brinkgreve, destijds mede-
bestuurslid van Heemschut. Koot en 
Brinkgreve worden beschouwd als 
verpersoonlijkingen van de felle strijd 
tegen de aantasting van landschappen 
en de sloop van stads- en stedenschoon. 
Brinkgreve was bovendien strijder 
tegen grootschalige sloop van de 
historische binnenstad van Amsterdam. 

Op de voorzijde van de penning 
staat de beeltenis van Ton Koot. De 
achterzijde bestaat uit een egel die een 
slang bijt, met de Latijnse tekst Noli me 
tangere (raak mij niet aan).

Ton Kootpenning

BEECKESTEIN, VELSEN-ZUID (NH)

HUIS TE MANPAD, HEEMSTEDE (NH)
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Het Rietveld Schröderhuis in Utrecht-Oost prijkt 
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, met de 
Waddenzee en de Amsterdamse grachten. Het 
architectonische meesterwerk, geënt op de idea-
len van De Stijl, kent zowel binnen als buiten het 
oeuvre van Gerrit Rietveld zijn gelijke niet. Archi-
tect Pepijn Bakker ging er op bezoek.

HET RIETVELD SCHRÖDERHUIS PRONKT IN UTRECHT-OOST

Onder architectuur gebouwd

HET RIETVELD SCHRÖDERHUIS IS ONDERDEEL VAN HET CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT. IMAGE & COPYRIGHT: CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT/ ERNST MORITZ 2009.

zijn hele leven werk te hebben gemaakt 
van de combinatie cultuur en natuur. 
 “Het mooie van beide samen te beleven 
met respect voor eigenaarsbelangen en de 
kwetsbare natuurgebieden, daar draait het 
om. Het genieten van historische buiten-
plaatsen beschouw ik als een uitvloeisel 
daarvan.” 

Dessing, die in Amsterdam studeerde en er 
lang heeft gewoond, verruilde de hoofd-
stad jaren geleden voor Broek in Waterland 
om uiteindelijk op zijn geliefde buiten-
plaats Huis te Manpad in Heemstede te 
belanden. “Amsterdam ging me na verloop 
van tijd benauwen. Het is er een non-stop 

show van beweging en evenemen-
ten. De invoering van de koopzon-
dagen deed voor mij de deur dicht. 
Hier heb je bossen van 400 à 500 jaar 
oud, die ononderbroken als zodanig 
bewaard zijn gebleven. Via de 
cultuur en de verhalen die daarmee 
samenhangen moeten stedelingen 
aan natuurbeleving doen.”

West en oost
René Dessing signaleert duidelij-
ke verschillen in ontstaan tussen 
historische buitenplaatsen in West- 
en Oost-Nederland.  “Welgestelde 
stedelingen uit de Randstad hebben 

vanaf het eind van de 16e eeuw hun 
dromen verwezenlijkt door speciaal voor 
hen ontworpen paleisjes neer te zetten. Ze 
investeerden hun spaargeld in landhuizen 
en landbezit, rechtstreeks van de tekenta-
fel, vijvers, parken en bossen incluis. Dat 
deden ze om ‘s zomers de stank, de pest en 
de drukte te vermijden. Zeven maanden 
per jaar verbleven ze in Amsterdam en 
vijf maanden op het platteland. Ik weet 
niet waar ze gelukkiger waren, maar ik 
veronderstel dat ze het verdomd naar hun 
zin hadden op de plekken waar ze het 
Arcadië beleefden. Zulke buitenplaatsen 
kosten vandaag de dag alleen maar geld, 
aan onderhoud en alles wat daarbij hoort. 
Inkomsten zijn er niet of nauwelijks. In 
Oost-Nederland bedruipen de klassieke 
landgoederen die gebruikmaken van de 
natuurlijke omgeving zich min of meer zelf. 
Ze zijn doorgaans in bezit van de adel die 
van de boeren op zijn terrein van oudsher 
pachtgelden incasseert”, aldus Dessing, 
voor wie het om het even is wie eigenaar is 
van de buitenplaats. 

“Mij interesseert slechts wat hij of zij doet 
om het geheel in stand te houden. Een bui-
tenplaats gedijt bij het bewoond worden. 
Maar als zij louter als kantoor kan overle-
ven, kan dat wat mij betreft ook. Het gaat 
erom wat het beste is voor het erfgoed.” 

Niet elitair
Voor Dessing is de voorliefde voor histori-
sche buitenplaatsen niet elitair. “Ooit was 
die kwalificatie wellicht terecht, maar nu 
allang niet meer. Bovendien, als je de his-
torische buitenplaats als elitair bestempelt 
zet je jezelf buitenspel. Vele tientallen zijn 
er in Nederland opengesteld voor het pu-
bliek. Het is een voorrecht ervan te mogen 
genieten.” •

OLDENALLER, PUTTEN (GLD)

DUIVENVOORDE, VOORSCHOTEN (ZH)

DEKEMA STATE IN JELSUM (FR)


