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Vanuit Huis te Manpad in Heemstede bouwt
kunsthistoricus René Dessing (1956) aan zijn
stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en
Landgoederen (’sKBL’). Ruim 150 donateurs heeft hij
al kunnen inschrijven en meer dan tienduizend
belangstellenden krijgen zijn digitale nieuwsbrief.
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Buitenplaatsen

Buitenplaatsen

Over het
landleven van
de happy few
Boek

Kees van der Linden

k.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl

Heemstede Q Als directeur van de
stichting Kastelen, historische
Buitenplaatsen en Landgoederen
heeft René Dessing zo langzamerhand een dagtaak aan het promoten van de honderden pronkpaleisjes en landhuizen die liggen verscholen in de Nederlandse parken
en bossen. Daarnaast schrijft hij
het ene boek na het andere over
het buitenleven van de happy few
in vroeger tijd. ’Haagse en Leidse
buitenplaatsen - Over landelijke
genoegens van adel en burgerij’
ligt sinds gisteren in de winkels.

René Dessing
promoot met
succes kastelen,
buitenplaatsen en
landgoederen

Zelf woont hij ook niet bepaald in
een Vogelaarwijk, maar op Huis te
Manpad in Heemstede, een van de
fraaiste buitenplaatsen in de verre
omtrek. ,,Uit die omgeving put ik
de inspiratie om meer mensen
deelgenoot te maken van al die
prachtige huizen en hun geschiedenis.’’ Eerder publiceerde Dessing
’De Amsterdamse buitenplaatsen,
een vergeten stadsgeschiedenis’,
een informatief overzicht van alle
zomerresidenties die Amsterdamse
kooplieden in de voorbije eeuwen
lieten bouwen in - voornamelijk Kennemerland en de Bollenstreek.
De buitenplaatsen waarover zijn

Buitenplaatsen
’Haagse en Leidse buitenplaatsen - Over landelijke
genoegens van adel en
burgerij’, 232 bladzijden en
rijk geïllustreerd, 19,95
euro. Verkrijgbaar in de
boekhandel en via
www.kantoorverschoor.nl.

laatste boek gaat, sluiten daar
vrijwel naadloos op aan. Op de
zandgronden achter de duinen
staan ze bijna zij aan zij, tezamen
een indrukwekkend lint vormend
dat zich uitstrekt van Den Haag tot
Alkmaar.

Optelsom
Dessing maakte drie jaar geleden
een simpele optelsom. ,,Enerzijds
is een groot deel van het publiek
onbekend met het feit dat Nederland honderden kastelen, buitenplaatsen en landgoederen telt die
geheel of deels toegankelijk zijn,

De ontstaansgeschiedenis van Kasteel de Keukenhof in Lisse gaat terug tot 1642.

Hofwijck in Voorburg, ooit een rustig
toevluchtsoord voor Constantijn Huygens, nu gelegen aan de lawaaiige
A12.
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anderzijds heeft een deel van de
eigenaren van al dat moois een
probleem met de instandhouding
ervan. Ik dacht: één plus één is
twee, breng die twee bij elkaar.’’
Die gedachte heeft geleid tot een
website waarop al die mooie plekken overzichtelijk bijeen staan,
alsook een Facebookpagina. ,,We
geven informatie over alle publieksmogelijkheden die er zijn,
dus waar je kunt wandelen, waar
exposities, rondleidingen of lezingen worden gehouden en waar je
kunt overnachten. Alles bij elkaar
is het een ongelooflijk rijk bezit.

René Dessing: ’Alles bij elkaar een ongelooflijk rijk bezit.’

Ga maar na, prachtige architectuur
inclusief een enorme hoeveelheid
natuurschoon.’’
Bij de sKBL hebben zich inmiddels
de beheerders van zo’n 120 buitenplaatsen, landgoederen en kastelen
aangesloten. Behalve organisaties
als Natuurmonumenten en het
Zuid-Hollands Landschap doneren
ook provincies en gemeenten aan
de jonge stichting. ,,In totaal doen
er zes gemeenten mee, waaronder
Heemstede en Bloemendaal. Niet
voor niets, want in die plaatsen tref
je veel buitenplaatsen aan.’’
Aan een buitenplaats valt niet af te

lezen of die is gebouwd door een
Amsterdammer, een Leidenaar of
een Hagenaar. ,,Wel zijn er verschillen te zien in de sociale achtergronden van de opdrachtgevers. De
Amsterdammers waren doorgaans
kooplieden met geld, terwijl je
onder de Hagenaars ook adel aantreft, zoals stadhouders. Onder de
Leidenaren tref je weer professoren
van de universiteit aan, onder wie om maar iemand te noemen - Herman Boerhaave.’’
Uiteraard lardeert Dessing zijn
beschrijvingen van al die paleisjes
met verhalen over hun bewoners.

Een anekdote: ,Het Catshuis was
ooit eigendom van Hans Willem
Bentinck, van wie wordt gezegd
dat hij een intieme band had met
Willem III. Dat schijnt begonnen
te zijn toen de koning pokken had
opgelopen en van zijn lijfarts onder de wol moest kruipen om de
ziekte er - letterlijk - uit te zweten.
Toen is Bentinck met gevaar voor
eigen leven bij de majesteit gekropen om hem warm te maken. Daarna is hij altijd Willems gunsteling
en vertrouweling gebleven.’’
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Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, sinds de bouw door adel bewoond.

Kennemer en
Zuid-Hollandse
buitenplaatsen
vormen één lint
van bebouwing

www.skbl.nl, zie ook: Facebook: sKBL.

Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest; de torens dateren uit 1856.

