
PROGRAMMA

Henri van der Wyck-Symposium 
en afscheidscollege van 
prof.dr. Yme Kuiper



Het eerste Henri van der Wyck-symposium wordt georganiseerd door Stichting Van der 
Wyck-de Kempenaer, in samenwerking met Kenniscentrum Landschap en de Faculteit 
der Letteren van de RU Groningen.Het wordt gehouden op donderdag 7 september 2017 
in Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen. Het symposium gaat vooraf aan het afscheidscol-
lege van prof.dr. Yme Kuiper. 

Met medewerking van de studenten: Nynke Bender, Machiel Koman, Rianne Luring, 
Dirk Schaap & Shera van den Wittenboer.

Vormgeving: Shera van den Wittenboer.
Beeldverantwoording: Voorzijde - Het Oud Adelyk Huis Middachten, A. van der Laen & 
H. de Leth (ca. 1750).
Achterzijde - Fraeylemaborg, Slochteren, Dickelbers via Wikimedia Commons (2013).

Colofon



‘Don’t fence me in. Vakgrenzen overstijgen bij recent onderzoek naar buiten-
plaats en landgoed’

10.00- 10.30 uur Inloop

10.30- 10.35 uur Welkomstwoord door mr. Harrie van Ham (voorzitter 
Stichting Van der Wyck-de Kempenaer)

10.35- 10.45 uur Toelichting op programma door symposium-moderator 
dr. Hanneke Ronnes (Onderwijsdirecteur van opleiding 
Heritage Studies; Universiteit van Amsterdam)

10.45-11.15 uur Drs. Anne Mieke Backer (uitgever en landschapsarchi-
tect), ‘Cherchez la femme in de Nederlandse tuinhistorie’

11.15-11.45 uur Gerrit van Oosterom MA (landschaparchitect; promo-
vendus Kenniscentrum Landschap/ICOG, RU Gronin-
gen), 
‘Venus en Mars: de buitenplaats-boerderij als brug voor 
het verbinden van werelden’

11.45-12.15 uur Prof.dr. Johan de Haan (hoofdconservator Nationaal 
Museum Het Loo; bijzonder hoogleraar Toegepaste 
Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma 
Stichting, Radboud Universiteit Nijmegen), 
‘A room with a view. Van binnen naar buiten, in de stad 
en op het land’

12.15-12.30 uur Vragen en discussie

12.30-13.30 uur Lunch

13.30-14.00 uur Prof.dr.ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiede-
nis, RU Groningen), ‘Historische gelaagdheid van het 
grootgrondbezit in Noordoost-Nederland: een longue 
durée van kasteel- en buitenplaatslandschappen en hun  
relatie met de regionale ontginningsgeschiedenis’

14.00-14.35 uur Prof. Jon Stobart (Professor of History, Manchester  
Metropolitan University), ‘Making a country house com-
fortable: consumption, convenience and consolation’

Programma



14.35-14.50 uur Vragen en discussie; afsluiting symposium door modera-
tor dr. Hanneke Ronnes

14.50-15.30 uur Theepauze

15.30-16.15 uur Afscheidscollege prof.dr. Yme Kuiper (bijz. hoogleraar 
Historische buitenplaatsen en landgoederen, Faculteit 
der Letteren RU Groningen, vanwege Stichting Van der 
Wyck-de Kempenaer):

‘Afscheid van Arcadië? Wegen naar een nieuwe histori-
sche antropologie van buitenplaats en landgoed’

16.15-16.25 uur Toespraak prof.dr. Gerry Wakker (decaan Faculteit Let-
teren, voorzitter van Curatorium Leerstoel Historische 
buitenplaatsen en landgoederen)

16.25-16.30 uur Toespraak prof.dr.ir. Theo Spek (directeur van Kennis-
centrum Landschap, RU Groningen)

16.30-ca. 16.40 
uur

Afsluiting door mr. Harrie van Ham (voorzitter Stichting 
Van der Wyck-de Kempenaer)

Ca. 16.40-18.30 
uur

Afsluitende borrel en hapjes



Moderator

Hanneke Ronnes

Curriculum vitae | Hanneke Ronnes studeerde geschiedenis (Universiteit van Am-
sterdam), antropologie (Vrije Universiteit van Amsterdam), en archeologie (Universiteit 
van Amsterdam en University College Dublin, Ierland). In 1998 ontving zij de Prijs voor 
excellente studenten (Universiteit van Amsterdam); in 2000 de Ruaidhra de Valera 
memorial prize (University College Dublin). Haar dissertatie, Architecture and Élite 
Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700, werd in 2006 gepu-
bliceerd door Pallas, Amsterdam University Press. Hanneke Ronnes is momenteel als 
docent en onderzoeker werkzaam aan de afdeling Kunst en Cultuur van de Universiteit 
van Amsterdam; de afgelopen drie jaar was zij tevens opleidingsdirecteur van de master-
programma’s Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hanneke Ronnes is de 
hoofdredacteur van het historische jaarboek Virtus, redactielid van het archeologische 
tijdschrift Medieval and modern matters: archaeology and material culture of the Low 
Countries, en lid van de adviesraad van Explorations in Renaissance Culture.



Anne Mieke Backer 

Cherchez la femme in de Nederlandse tuinhistorie 

Abstract | Met het schrijven van haar boek Er stond een vrouw in de tuin. Over de 
rol van vrouwen in het Nederlandse landschap (2016)  heeft Anne Mieke Backer de 
Nederlandse tuinhistorie vanuit genderperspectief  benaderd. Hierdoor werden niet 
alleen witte plekken levendig en verrassend ingekleurd, maar ook ging de bestaande 
geschiedschrijving op sommige plaatsen verschuiven en zelfs kantelen. Het boek toont 
aan dat we de tuin- en landschapshistorie te kort doen wanneer wij haar alleen vanuit 
kunsthistorisch perspectief en vanuit geschreven bronnen en plattegronden blijven 
benaderen. In haar bijdrage zal Anne Mieke Backer vertellen over de grensoverschrij-
dende zoektocht die aan haar boek ten grondslag heeft gelegen.

Curriculum vitae | Anne Mieke Backer studeerde kunstgeschiedenis in Neuchâtel 
en ging vervolgens naar de AKI Kunstacademie te Enschede. Ze studeerde daar af in 
monumentale vormgeving bij prof. J. Hardy. Ze was buiten-ontwerper voor de Rijks-
dienst voor de IJsselmeerpolders, maakte herontwerpen voor de omgeving van scho-
len en werkte voor verschillende gemeenten. Soms was levend materiaal  voor haar 
bron van inspiratie, zoals bij haar project Levende Huizen in Almere. Bij andere pro-
jecten domineerde het conceptuele aandeel, zoals in Von Tuzzi te Rotterdam. In 1980 
startte zij, samen met Arij de Boode, Uitgeverij De Hef, die projecten en publicaties 
initieerde over architectuur, design en tuinarchitectuur; en organiseerde exposities  
voor onder andere Museum Boymans, de Kunsthal en Teylers Museum. Als auteur 
en redacteur was ze betrokken bij verscheidene publicaties: Van Nelle a monument 
in progress, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (vier delen) 
en De natuur bezworen. Een en ander leidde tot een serie monografieën over Neder-
landse tuinarchitecten:  Leonard Springer(2002), Copijn. Landschaps-architectuur 
& horticultuur, 1763-2013 (2013) en Mien Ruys (2017). In Rotterdam ontwierp Backer 
de  Promenade Plantée  (2004),en werkte daar aan Ons Park (2008-2012) en Het Bur-
gemeester Hoffmanplantsoen. Van 2007 tot  2009 was ze curator Groen en Kunst in 
het nieuwe stadsgebied Park Zestienhoven in Rotterdam-Overschie. Hier realiseerde 
ze het  project Nest van Benjamin Verdonck en een ontwerp voor het gebied IJskelder. 
Ook publiceerde ze, samen met Mariëtte Kamphuis, een boek over de geschiedenis 
van het landschap: 16 hoven, 2 polders, 1 park en 1800 nieuwe woningen en maakte 
een serie schaalmodellen, getiteld Veranderend Landschap.  Haar meest recente pu-
blicatie is Er stond een vrouw in de tuin (2016) en gaat over vrouwen in hun relatie tot 
landschap en tuinen in Nederland.

Sprekers



Gerrit van Oosterom 

Venus en Mars: de buitenplaats boerderij als brug voor het verbinden van 
werelden  

Abstract | De buitenplaats was geen koekoeksei dat in een autonoom functionerend 
agrarisch cultuurlandschap werd gelegd. Het grootste deel van het grondbezit van de 
meeste buitens bestond immers tot ver in de achttiende eeuw uit een boerderij en land. 
Toch gaat de aandacht altijd uit naar buitenhuis, tuin en bewoner en vallen de buiten-
plaatsboer en de buitenplaatsboerderij tussen wal en schip. De geforceerde verkave-
ling van het onderzoek vanuit of een ruraal of een urbaan perspectief lijkt hier in hoge 
mate de oorzaak van. Door juist de boerderij als verbindend concept te presenteren 
ontstaat een scherper beeld van de verwevenheid tussen beide en de rol die de boerde-
rij had in het buitenplaatslandschap van niet alleen de vroeg zeventiende maar ook de 
achttiende en negentiende eeuw.

Curriculum vitae | Landschapsarchitect Gerrit van Oosterom (1975) studeerde 
in 2015 cum laude af als landschapshistoricus bij professor Yme Kuiper op zijn on-
derzoek naar het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn. Zijn afstudeerproject 
werd dit voorjaar bekroond met de eerste scriptieprijs van het jaarboek Virtus van de 
Werkgroep Adelsgeschiedenis. Sinds zijn afstuderen is hij als externe promovendus 
verbonden aan het kenniscentrum landschap waar hij onderzoek doet naar de rol die 
boer en boerderij speelde in de ontwikkeling van het rivier gebonden buitenplaats-
landschap ten zuidoosten van Amsterdam. Dit gebeurt onder supervisie van professor 
Theo Spek en Yme Kuiper. Daarnaast werkt hij sinds 2007 als landschapsarchitect bij 
de gemeente Apeldoorn waar hij als ontwerper betrokken is bij onder andere de her-
ontwikkeling van het complex Radio Kootwijk, de historische beken en sprengen in de 
stad en de herinrichting van de binnenstad. Tot voor kort was hij redactielid van Het 
Nederlands  landschap. Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis.



Johan de Haan 

A room with a view. Van binnen naar buiten, in de stad en op het land

Abstract | Volgens de Franse architect en theoreticus Jacques-François Blondel 
(1705-1774) was het uitzicht een van belangrijkste aspecten om rekening mee te hou-
den bij het ontwerpen van het interieur van een (buiten-)huis. Praktische en estheti-
sche overwegingen stonden een gelukkige verbinding tussen binnen en buiten echter 
vaak in de weg, zo realiseerde ook hij zich. 

Het is de moeite waard een beschouwing te wijden aan de moeite die menig Nederlands 
opdrachtgever stak in het realiseren van een praktisch woonhuis waarin tegelijkertijd 
zoveel mogelijk geprofiteerd werd van een aangenaam uitzicht. Soms werd de indeling 
van het huis op de omgeving aangepast, maar ook kon door ingrepen in de tuin of de 
omgeving – zelfs in de stad! – een aangenaam (ver-)gezicht worden gecreëerd. 

De inleiding poogt enkele verschillende strategieën in beeld te brengen die in de ze-
ventiende en de achttiende eeuw door opdrachtgevers, architecten en decorateurs in 
Nederland werden toegepast met als oogmerk een verbinding tussen ‘binnen’ en ‘bui-
ten’ tot stand te brengen. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen op het land maar ook in 
de stad te vinden.

Curriculum vitae | Prof. dr. Johan de Haan is hoofdconservator van Museum Paleis 
Het Loo in Apeldoorn en bijzonder hoogleraar Toegepaste Kunsten en Kunstnijver-
heid vanwege de Ottema-Kingma Stichting aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed van 1999 tot 2004 onder-
zoek naar het Groninger interieur in de zeventiende en de achttiende eeuw. In 2005 
promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op dit onderzoek. Voor de handelsedi-
tie van zijn proefschrift kreeg hij in 2006 van de Nederlandse Vereniging van Kunst-
historici de Jan van Gelderprijs. Van 2008 tot april 2017 was hij als senior adviseur 
monumentenbeleid verbonden aan het Atelier Rijksbouwmeester, een onderdeel van 
het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag.  Hij is ook bestuurlijk actief, onder meer als 
secretaris van de Vereniging Hendrick de Keyser en als lid van de adviescommissie 
erfgoed/monumentenzorg van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

In zijn onderzoek richt hij zich op het interieur van het Nederlandse woonhuis, waarbij 
het accent op de vroegmoderne periode ligt. Het bestuderen van de verbanden tussen 
de elementen die in onderlinge samenhang een interieur vormen, speelt daarin een 
belangrijke rol. Hij kiest hierin voor een architectonische invalshoek, met aandacht 
voor thema’s als menselijke activiteit, functie en ruimte.



Theo Spek 

Historische gelaagdheid van het grootgrondbezit in Noordoost-Nederland: 
een longue durée van kasteel- en buitenplaatslandschappen en hun relatie 
met de regionale ontginningsgeschiedenis

Abstract | Veel onderzoek naar historische buitenplaatsen is tot dusverre sterk ob-
jectgericht, periode-specifiek en monodisciplinair van karakter. Binnen het Kennis-
centrum Landschap van de RUG wordt gewerkt aan een meer integrale benadering 
van zowel vroegmoderne buitenplaatsen als middeleeuwse kastelen. Daarin vormen 
interdisciplinariteit, cultuurhistorische gelaagdheid en contextualisering belangrijke 
sleutelbegrippen. Een voorname rol is in dit onderzoek weggelegd voor de wisselwer-
king tussen kastelen of buitenplaatsen en het omringende landschap, waarbij land-
schap zowel als fysieke, sociale en mentale ruimte wordt gedefinieerd. 

In de presentatie wordt allereerst een lange-termijnontwikkeling geschetst van het 
grootgrondbezit in Noordoost-Nederland vanaf de vroege middeleeuwen. Vervolgens 
kijken we welke regionale differentiatie en historische gelaagdheid kasteel- en buiten-
plaatslandschappen in deze provincies vertonen als gevolg van deze lange termijn-
ontwikkeling. En tot slot proberen we de relatie te leggen met de lange termijnont-
wikkeling van bewoning en ontginning in enkele onderzochte delen van Drenthe en 
Overijssel.

Curriculum vitae | Prof.dr.ir. Theo Spek is sinds 2010 hoogleraar Landschapsge-
schiedenis aan de RU Groningen. Hij studeerde  en promoveerde aan de Universiteit 
van Wageningen. Daarna werkte hij als project- en programmaleider bij de Stichting 
voor (Nederlandse) Bodemkartering,  Alterra Green World Research en de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed. Verbonden aan de RU Groningen richtte hij het in-
ter- en multidisciplinaire Kenniscentrum Landschap op. In zijn onderzoek combineert 
hij methoden en theorieën uit de natuurwetenschap, ruimtelijke wetenschap en de 
humaniora om tot een interdisciplinaire benadering van verleden, heden en toekomst 
van culturele landschappen te komen. In 2015 was hij lid van de expertgroep  voor 
cultureel erfgoed van de Europese Commissie (DG Research and Innovation).

Het Kenniscentrum Landschap (KCL) richt zich op zowel wetenschappelijk onderwijs 
(eenjarige masteropleiding en tweejarige research master in landschapsgeschiedenis, 
met thans in totaal ca. 50 masterstudenten) en fundamenteel onderzoek als op toepas-
sing en overdracht van kennis voor burgers, organisaties en overheden. Het onderzoek 
van het KCL  wordt uitgevoerd door 11 promovendi en 6 stafleden en is georganiseerd 
in de Themagroep Culturele Landschappen van de  Groningen Reserarch Institute for 
the Study of Culture (ICOG). 
 



Jon Stobart

Making a country house comfortable: consumption, convenience and con-
solation

Abstract | The English country house is often seen as an expression of power, wealth 
and taste, but it was also a place to live. In this paper, I briefly explore some of the ways 
in which the English sought and created comfort in their country houses. I take three 
short case studies to examine the spending necessary to enjoy the comfort of a fire, 
the organisation of space that made a house convenient, and the comfort found in the 
company of friends and family.

Curriculum vitae | Jon Stobart is Professor of History at Manchester Metropolitan 
University. His research encompasses a wide variety of topics within retailing and con-
sumption in the long eighteenth century. This includes analysis of the relationship be-
tween urban space and the social practices of consumption and leisure - published as 
Spaces of consumption: shopping and leisure in the English town, 1680-1830 (Rout-
ledge, 2007 - co-written with Andrew Hann and Vicky Morgan) - as well as studies of 
particular categories of retailing, most particularly grocers – Sugar and Spice. Gro-
cers and Groceries in England, c.1640-1840 (Oxford University Press, 2013). More 
recently, the focus of his research has switched to the country house as an important 
site of consumption, both in terms of the acquisition of luxury and everyday goods, 
and a distinctive material culture that reflected owners’ identities and purses. This re-
search has been published as Stobart, J. and Rothery, M. Consumption and the Coun-
try House (Oxford, 2016). Collaborative work with colleagues elsewhere in Europe has 
produced a series of edited volumes, including Stobart, J. and Van Damme, I. (eds), 
Second-hand and modernity: buying and selling used goods in Europe, c.1700-1900 
(Palgrave, 2010); Stobart, J. and Hann, A. (eds), The Country House: Material Cul-
ture and Consumption (Historic England, 2016) and J. Ilmankunnas and J. Stobart 
(eds), A Taste for Luxury in Early Modern Europe (Bloomsbury, 2017). He is cur-
rently working on a project exploring comfort and the country house in a European 
context, which is linked to a Marie-Curie Fellowship, funded as part of Horizon 2020.



Yme Kuiper

Curriculum vitae | Yme B. Kuiper (Heerenveen 1949) behaalde in  1976 zijn docto-
raal examen Culturele Antropologie aan de RU Groningen.  Hij was verbonden aan de  
faculteiten Sociale Wetenschappen,  Godgeleerdheid &  Godsdienstwetenschap (G&G) 
én Letteren van genoemde universiteit. In 1993 promoveerde hij tot doctor in de let-
teren op de studie Adel in Friesland 1780-1880, waarvoor hij in 1994 tweemaal met 
een wetenschappelijke prijs werd bekroond. In 2006 werd hij namens het Groninger 
Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Historische Antropologie en 
Antropologie van de Religie bij de Faculteit G&G. En bleef dat tot zijn emeritaat in 2014. 
Daarvoor al, in 2012, volgde een benoeming tot bijzonder hoogleraar Historische Bui-
tenplaatsen en Landgoederen bij de Faculteit Letteren, namens de Stichting Van der 
Wyck-de Kempenaer.  

In 2005 en 2015 publiceerde hij de bundels Beelden van de buitenplaats (samen met 
Rob van der Laarse) en Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw (samen met Ben Olde Mei-
erink).  Kuiper leverde ook bijdragen voor internationale uitgaven, zoals  in het in 2015 
verschenen boek Nobilities in Europe in the Twentieth Century (red., in samenwerking 
met Nikolaj Bijleveld en Jaap Dronkers). Zijn laatst verschenen publicatie is: ‘What 
About the Moorish Footman?’, opgenomen  in de bundel  A Taste for Luxury in Early 
Modern Europe (2017; eds.  Johanna Ilmakunnas and Jon Stobart). Na ruim veertig 
jaar werkzaam te zijn geweest bij de RU Groningen houdt  hij op 7 september 2017 zijn 
afscheidscollege.




