Hobbelend over de honderden meters lange oprijlaan van landgoed
Zuylestein kun je je voorstellen wat stadhouder Frederik Hendrik in de
17de eeuw moet hebben gevoeld, als hij na een lange rit per diligence met
zijn secretaris Constantijn Huygens en een houten derrière vanuit Den
Haag aankwam. Ook nu nog kun je genieten van zijn landgoed, met een
renaissancetuin die je nergens anders in Nederland zult aantreffen.
Tekst Fabian Takx Fotografie Jan Sluijter
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et vogelgekwetter en de koele lucht uit de uitgestrekte
bossen, het majestueuze buiten, de renaissancetuin
à la française, de fruitbomen: het is allemaal even mooi,
weelderig en verkwikkend. En nog altijd familiebezit.
Op de vraag hoe ze eigenaar is geworden van zo’n
schitterend landgoed, antwoordt Jemima de Brauwere van
Zuylestein droogjes: “Ik ben vierhonderd jaar erfelijk belast.” Die
ironie geeft aan dat ze zich niet op haar afkomst wil laten voorstaan,
en ook dat het niet alleen maar een zegen is, het bezit van zo’n
landgoed van 120 hectare. Het brengt kopzorgen, organisatietalent
en vindingrijkheid met zich mee. Lachend: “Mijn partner en ik
zeggen weleens dat we zouden willen dat we vrienden met zo’n
landgoed hadden! Dan hoefden we er alleen maar van te genieten.”
Al in de 14de eeuw woont hier op de Utrechtse Heuvelrug Jan van
Zuylen, waarna verschillende adellijke bewoners volgen, tot Prins
Frederik Hendrik van Oranje Nassau diens kasteel in 1630 verwerft.
Hij laat een jachtslot bouwen, dat in 1945 door geallieerde
bombardementen is verwoest. Frederik Hendrik koopt veel
omliggende landbouwgrond aan, zodat hij voldoende pachters en
personeel heeft om zijn ridderhofstad een ‘hoge heerlijkheid’ te
mogen noemen. En dat is nodig om plaats te kunnen nemen in de
staten van Utrecht, waarna zijn triomftocht als ‘stedendwinger’ kan
beginnen. In 1640 schenkt hij het buiten aan zijn bastaardzoon
Frederik, op voorwaarde dat het altijd in de familie zal blijven. Zijn
wens komt uit, al zijn er ingewikkelde overervingen voor nodig.

Unieke renaissancetuin
We zitten op het zonovergoten terras van het poortgebouw. Bijen
zoemen in de bloementuin, die in vier keurig afgemeten taartpunten
is opgeknipt, en verderop horen we kikkers kwaken in de vijvers.
Van het 17de-eeuwse monumentale poortgebouw vormen de vier >

Vorige pagina’s: het
hoofdhuis is nog door
Jemima’s ouders
gebouwd en wordt
verhuurd. Deze pagina,
met de klok mee:
Jemima de Brauwere;
het hoofdhuis vanuit de
tuin; een gecultiveerde
klaproos. Hiernaast:
uitzicht op de tuin van
het poortgebouwannex-B&B; restaurant
il Sogno zit sinds kort in
de vroegere portiers
woning van Zuylestein.
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stemmige bovenvertrekken een bed and breakfast.
Dat ontbijt kan bij mooi weer in de tuin worden
genoten en anders in de Frederik Hendrikzaal, een
stijlkamer in een vleugel van het gebouw. Aan de
andere kant van de poort wonen Jemima en haar
partner Gert.
Aan de rand van een watertje ligt een jachthuis waar
je nog romantischer kunt overnachten en binnenkort zelfs een bootje kunt huren. Bij koffie met
cake vertelt Jemima hoe de nazaten van Frederik
Hendrik zich onderscheidden in de zegetocht van
Willem III in Engeland, die hen vervolgens veel
grotere landgoederen in dat land schonk. Daardoor
verloor de familie haar interesse in Zuylestein,
dat nadien vaak is verhuurd. “Dat is de redding
geweest,” vertelt Jemima, “want daardoor is
niemand op het idee gekomen de renaissance-opzet
te veranderen. De mode van de romantische Engelse
landschapsstijl is helemaal voorbijgegaan aan
Zuylestein. Aan de ene kant wel jammer, want
dat zou veel minder onderhoud betekenen, maar
aan de andere kant ook een groot geluk, want zo’n
historische renaissancetuin is uniek in Nederland.”

Dat Zuylestein vaak is
verhuurd, is haar redding
geweest. Daardoor is de
renaissanceopzet nooit
veranderd

‘Inhuurherder’
Jemima bracht haar jeugd door op Kasteel
Amerongen, maar toen haar ouders dat verlieten,
lieten ze een nieuw hoofdhuis neerzetten op
Zuylestein, dat tegenwoordig is verhuurd.
Ze heeft zich in 2016 teruggetrokken uit haar
bureau AAArchitecten, dat onder meer heeft
getekend voor ‘het strijkijzer’, een 132 meter hoge
wolkenkrabber in Den Haag. Sinds 2012 richt ze
zich vooral op Zuylestein, al is ze ook nog actief
als architect, fotograaf en sieradenmaker.
Het onderhouden van zo’n groot landgoed is
natuurlijk geen sinecure, verzucht ze. De subsidies
kunnen de kosten bij lange na niet dekken en
worden onder strenge voorwaarden verstrekt.
Gelukkig heeft Zuylestein veel enthousiaste
vrijwilligers, zonder zou het absoluut niet gaan.
Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren,
van werken in de moestuin of het bos tot het
schilderen van de oranjerie.
Maar iedereen kan terecht op het landgoed. Je kunt
er logeren, trouwen en vergaderen, wandelen en
eten in Italiaans restaurant Il Sogno (zie kader).
Ook een workshop likeur maken of een demonstratie bijwonen van een ‘inhuurherder’ met zijn
schapen behoort tot de mogelijkheden.
Maar Jemima’s ambities gaan nog veel verder:
>
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Wat stadhouder Frederik
Hendrik en zijn nazaten
voor ogen staat, is een
volledig zelfvoorzienende
gemeenschap

ze wil het landgoed niet alleen conserveren, maar herstellen in de
originele staat en zo de tijd van Frederik Hendrik en zijn nazaten
laten herleven.

Netjes in het gelid
Frederik Hendrik kwam vaak op het Franse Hof, en het is
waarschijnlijk dat hij zich bij de inrichting van zijn renaissancetuin
door Versailles heeft laten inspireren. Feit is dat er facturen zijn
gevonden van Claude Mollet, een leerling van André le Nôtre, de
tuinarchitect van Louis XIV. Le Nôtre volgt in Versailles het
ideaal van de Italiaanse renaissancetuin, waarbij de natuur
helemaal door de mens naar zijn hand moet worden gezet.
Vandaar die strakke indeling met lange en brede wandelpaden
en heldere zichtlijnen en waterpartijen. En alle planten, bloemen
en hagen netjes in het gelid. Zelfs de bomen in de lanen van het
bos van Zuylestein worden geschoren.
Maar voor Frederik Hendrik en zijn nageslacht was Zuylestein
niet alleen een pronkstuk om beroemdheden als Jacob Cats en
Belle van Zuylen te ontvangen. Toen ze archiefonderzoek deed
ontdekte Jemima hoe modern de oorspronkelijke opzet van
Zuylenstein eigenlijk was. Een gravure van Daniël Stopendael
uit 1710, die nu in de Frederik Hendrikzaal hangt, geeft in
vogelvlucht een overzicht van het landgoed. Bij nameting blijkt
die vrijwel exact overeen te komen met de huidige situatie, wat
de indeling en maten betreft. En aangezien er precies op
aangegeven staat hoe al die percelen waren ingevuld, is het een
prachtig uitgangspunt voor een historische reconstructie.
Wat de stadhouder en zijn nazaten voor ogen stond, was een
volledig zelfvoorzienende gemeenschap. Ze plantten bossen
voor de houtwinning en de jacht, legden viskweekvijvers aan en
duiventorens, plantten boomgaarden en lieten een grote moestuin
>
inrichten. Alles was zorgvuldig beredeneerd, met de grote

Vorige pagina’s: de
vijver achter het
hoofdhuis. Links, met de
klok mee: decoratieve
opstelling bij het
Poortgebouw;
achteraanzicht van het
Poortgebouw; blauwe
lupine. Deze pagina
boven: aan het werk in
II Sogno; de moestuin.
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Il Sogno: eten op Zuylestein
Jorg Arends en zijn vrouw Carolien baatten
eerst een Italiaanse conceptstore uit in
Amerongen en daarna in Amsterdam, die al
Il Sogno (‘de droom’) heette. Nu is die
helemaal uitgekomen: een Italiaans
restaurant in het voormalige portiersgebouw
bij de ingang van Zuylestein, ‘trattoria-style’.
Je kunt er terecht voor lunches, pasta’s,
steenovenpizza’s en andere Italiaanse
lekkernijen. Binnen bij de open keuken, in de
gerenoveerde portierswoning of buiten op
het mooie terras aan de rand van het bos.
De producten van Zuylestein – verse
groente, speciaal graan om meel van te
maken – worden door Il Sogno afgenomen.
Il Sogno is van woensdag tot en met zondag
geopend voor lunch en diner.
www.ilsogno-zuylestein.nl
De voormalige
portierswoning is nu
Italiaans restaurant
Il Sogno.

kennis van tuinen en landbouw van die tijd. Het idee was de
natuur en de seizoenen te volgen en het natuurlijke ecosysteem te
respecteren. “Kan het actueler?” vraagt Jemina retorisch als we
langs de moestuin lopen. “Met de opbrengst van deze tuin konden
tweehonderd mensen worden gevoed. Er werd hier veel meer
geproduceerd dan nodig was. Het overschot werd over de rivieren
en jaagpaden getransporteerd naar de paleizen in Den Haag.”
Daarnaast was er de hoofse nuffigheid naar Frans voorbeeld. De
hoveniers streden om de eerste aardbei en de mooiste appel en de
appel- en perenboompjes werden laag gesnoeid om arbres nains
te creëren, dwergboompjes. “Dat was handig om al flanerend
door de tuin een appeltje of peertje te kunnen plukken”, vertelt
Jemima, wijzend op een hedendaags exemplaar. “Het bleek dat
een Franse kweker, monsieur Dumont uit Troyes, nog steeds
zulke boompjes kweekt. Dat doet zijn familie al sinds 1650. Dus
het is goed mogelijk dat ze toen ook al aan ons leverden.”
In samenwerking met de Universiteit van Wageningen onderzoekt ze hoe de tuin heeft gefunctioneerd en hoe je kunt
‘samenwerken met de natuur’. Kennis die voor een groot deel
verloren is gegaan door de grootscheepse mechanisering van na
de Tweede Wereldoorlog. “Wij willen teruggrijpen naar die oude
tuinkennis en die combineren met hedendaagse vormen van
natuurbeheer en moderne technologie. Zo komt er eind juni een
robot die kan zaaien, water geven en onkruid verdelgen. We gaan
hem modificeren zodat hij ook slakken kan vangen, want daar
hebben we hier veel last van.” Zo zijn er ook plannen om varkens
en kippen onkruid te laten verdelgen. De varkentjes mogen
uiteindelijk in een eikenbos wroeten om te eindigen als pata
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negra voor Il Sogno en andere restaurants.
Vol vuur vertelt Jemima over de bijenstallen en haar plannen om authentieke historische gewassen aan te planten, zoals de
graansoort ‘witte emmer’ en de Franse
‘Dolwen’-aardappel. De groenten van
Zuylestein gaan al naar een aantal
restaurants in de omgeving. Het ideaal is
een kringloop op natuurlijke basis, zonder
chemische bestrijdingsmiddelen, net als in
de 17de en 18de eeuw. Tevreden overziet
Jemina haar work in progress: “We willen
laten zien dat het gemengd bedrijf de
toekomst heeft, net als in de tijd van
Frederik Hendrik.” �
Wie meer wil weten en wil genieten van de
tuinen van Zuylestein, kan een rondleiding
boeken via de website of zich aanmelden als
vrijwilliger. De groenten uit de moestuin en
streekproducten zijn te koop in de winkel
van de oranjerie, die aan de rand van de
tuin ligt. Je kunt er jam, kaas, bier en zelfs
stoofpot van schapenvlees krijgen.
Landgoed Zuylestein,
Rijksstraatweg 7-9, Leersum.
www.landgoed-zuylestein.nl

