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Beste belangstellende, 

 

Ondanks de winterse kou is het de afgelopen maanden een drukte van belang geweest op 

buitenplaats Berbice. In het park en in het huis wordt hard gewerkt aan herstel. Van 

omvallende bomen tot instortende stoelen, alles komt zo successievelijk aan bod in deze 

nieuwsbrief. 

  

Daarnaast wordt al weer hard gewerkt aan een mooi programma van kleinschalige culturele 

activiteiten. Concertjes, rozentea, een lezing en theatervoorstelling .. er zitten voor dit jaar al 

de nodige plannen in de pijplijn, maar wij nodigen ook u van harte uit om mooie ideeën voor 

passende activiteiten voor te dragen. Tenslotte  wil Berbice als een van de oudste Zocher 

parken aandacht besteden aan het feit dat J.D. Zocher sr. 200 jaar geleden (in mei 1817) is 

overleden. 

  

We willen de vele Vrienden van Berbice hartelijk bedanken voor alle support om de 

buitenplaats in oude luister te herstellen. 

  

Met hartelijke groet, 

de Vrienden van Berbice - februari 2017  

 

http://us12.campaign-archive1.com/?u=6e696e8e440c694f26c088b8e&id=64b184e282&e=84be59fbf5


 

  

 

 

Poetsdrift en engelengeduld:  

huisteam en klussenteam aan de slag  

 

In het grote huis heeft zich een stille wisseling van de wacht voltrokken: de aannemer maakte 

de afgelopen maanden langzaam aan plaats voor het “huisteam” van vrijwilligsters. 

  

Zodra een kamer door de uitvoerder van Burgy vrijgegeven werd, trok het huisteam met 

plumeaus, stofzuigers, emmers en opgestroopte mouwen er in om alle stof te verwijderen. Het 

is een secure operatie met trappen en steigers om plafonds, betengelde wanden, gordijnen en 

vloeren te reinigen. Het voelt aan als een oud-Hollandsch ambacht om met zachte kwasten het 

stof van een gordijn naar de stofzuigermond toe te jagen. Met engelengeduld heeft het 

“huisteam” de kroonluchters, die voor zover bekend in de afgelopen jaren nooit waren 

afgestoft, weer volop laten glanzen. 

Het “klussenteam” doet de techniek en vervangt bedrading zodat de lampen ook weer kunnen 

branden. Langzaam aan kunnen er steeds meer lampen aan in huis. We zijn nog steeds 

verbaasd als er bij het omdraaien van een schakelaar daadwerkelijk een lamp aan gaat! Bij het 

schoonmaken is bovendien een grote vondst gedaan: onder allerlei rommel werden prachtige 

bronzen plaquettes gevonden met beeltenissen van Henriëtte en Carel Begeer. Waarschijnlijk 

heeft niemand ze ooit gezien nadat ze door dit echtpaar daar verstopt zijn. Wat schoonmaken 

al niet kan opleveren! 

 



 

  

 

Tijdens de bouw was schoonmaken onbegonnen werk. U moet zich voorstellen dat er kamers 

waren met dusdanig rotte vloerbalken dat men op de strandwal stond; de kruiwagens reden 

door de gang. De oude keuken was een complete bouwplaats waar steigers rondom stonden 

en alle loszittende witjes (eeuwenoude tegels) één voor één voorzichtig verwijderd werden om, 

na weken werk, ook weer allemaal terug te worden geplaatst. De zware balken in het plafond 

van de keuken werden gesteund door stalen stempels, aangezien alle balkkoppen in de 

buitenmuur rot waren. 

De keuken is als eerste, na bestudering van oude foto’s, weer helemaal ingericht. Het grootste 

compliment van deze restauratie kwam van een tuinvrijwilliger die bij een rondleiding in de 

keuken verbaasd constateerde dat er helemaal niets veranderd was! 

Alle voorheen opgeslagen meubels kunnen nu goed van boven en van onderen worden 

bekeken voor ze teruggeplaatst worden. En dan moeten we toch constateren dat ook daar nog 

een slag te maken is, want er zijn weinig stoelen in huis waar je ook daadwerkelijk op kunt 

zitten. De stoel waar burgemeester Staatsen indertijd, bij bezoek aan mejuffrouw Begeer, 

doorheen is gezakt is al wel een keer gerepareerd, maar vele lijmverbindingen van tafels en 

andere stoelen zitten los en zijn zeer wankel. Al met al heeft ook elk meubelstuk in het huis 

een eigen verhaal en aan de restauratie daarvan gaan we nu pas beginnen. 

 

  

Zocherpark Berbice 

 

Buitenplaats Berbice wordt omringd door een lommerrijk park. Hoge bomen met 



 

indrukwekkend dikke stammen en laag struikgewas bieden ruimte aan de vele vogels die hier 

wonen. Samen met een afwisselende begroeiing langs kronkelige wandelpaden en 

waterpartijen versterken de sfeer van een restje natuurlandschap in de overigens zo drukke de 

Randstad. Niets is echter minder waar: dit prachtige groene park is volledig aangelegd en 

speciaal ontworpen om op een stuk natuur te lijken. 

Na een periode waarin de strakke en geometrische Franse tuinontwerpen domineerden, 

ontstond halverwege de 18de eeuw een stroming die zich richtte op de zogenaamde Engelse 

tuin: een landschapstuin met een meer natuurlijke, romantische uitstraling, met doorkijkjes en 

open grasvelden, afgewisseld met boomgroepen, smalle paadjes, waterlopen en meertjes. Het 

glooiende Engelse landschap vormde de inspiratiebron voor deze stijl. Een van de beroemdste 

Engelse tuin- en landschapsarchitecten, was Lancelot (Capability) Brown (1716-1783), bekend 

van onder meer Blenheim Palace en Kew Gardens 

 

 

 

De door hem geïntroduceerde stijl waaide 

al snel over naar Nederland, J.G. Michael 

(1738-1800), een Duitse architect, was 

een van de eersten die de stijl in 

Nederland introduceerde. Johann David 

Zocher sr. (1763-1817, ook afkomstig uit 

Duitsland) kwam bij hem in dienst, werd 

zijn schoonzoon en begon voor zichzelf. 

Zij zijn de makers van de “Vroege 

Landschapstijl”. Ook het park van Berbice 

is een Zocherpark, aangelegd in 1803 in 

opdracht van de toenmalige eigenaar 

Johan Pompe van Meerdervoort. 

 

De kaart hiernaast is een typisch ontwerp van 

Zocher sr. Helaas is er geen ontwerptekening 

van Berbice bewaard gebleven. 
 

Omdat het dit jaar op 15 mei exact 200 jaar geleden is dat Johann David Zocher sr. overleed, 

is er alle reden om aandacht te besteden aan dit bijzondere Zocherpark. Houd daarom website 

en nieuwsbrieven in de gaten. Een fietstocht langs enkele Zocherparken, waaronder 

vanzelfsprekend Berbice, op zondag 21 mei zit in de planning. 

  

Kappen voor later 



 

Op maandag 30 januari is begonnen met de kap van een aantal zieke bomen, waarvoor 

uiteraard vergunning was aangevraagd en verleend. De bomen waren (bijna) dood en 

daardoor een gevaar voor hun omgeving. Wandelaars in het park en fietsers net buiten de 

omheining konden getroffen worden door afbrekende takken.  

Behalve wat minder interessante bomen zoals esdoorns en populieren waren ook 

paardenkastanjes en een monumentale beuk ten prooi gevallen aan reuzezwammen en 

andere ziektes. Een week lang kroop een hoogwerker op rupsbanden en een versnipperaar 

getrokken voor een shovel door het park, voorzichtig manoeuvrerend om mos en 

stinzenplanten niet nodeloos te beschadigen. Vaklui zorgden ervoor dat de stammen van ruim 

10 meter keurig op de aangewezen plaats met een doffe dreun neervielen. 

 

 

  

 

Het rooien van de bomen levert veel hakhout op dat verkocht zal worden (50 euro per kuub, 

elke eerste zaterdag) maar ook kansen voor nieuwe aanplant van bomen en heesters passend 

in het oude ontwerp van Zocher. Daar zal komend najaar een begin mee worden gemaakt. 

  

 



 

 

In memoriam Piet Winkel 

 

Piet was samen met zijn vrouw Tiny 

vrijwilliger van het eerste uur op 

buitenplaats Berbice. Elke dinsdag waren 

ze er te vinden om het mosveld bij te 

houden en een oogje te houden op de 

ronde rozenbedden vlak voor de 

Oranjerie: rozen verzorgen en onkruid 

verwijderen.  

 

 

Als “Vriend” van Berbice was hij gul en er staan nu 12 fruitboompjes achter de Oranjerie in wat 

een heuse boomgaard gaat worden van historische rassen, waaronder de “Dubbele 

Boerenwitte”, Piets favoriete pruimenboom, eind vorig jaar door Piet en Tiny zelf geplant. Op 

de dag voor zijn plotselinge overlijden eind januari op 81 jarige leeftijd hebben Piet en Tiny nog 

aarde staan zeven. De gezeefde aarde is de dag na de uitvaart door Tiny, familie en 

vrijwilligers uitgestrooid over het grasveld zoals Piets bedoeling was om de stinzenplanten te 

voeden. We zullen de wijze, bescheiden en bovenal aardige Piet missen! 

 

 

Vrienden voor Jan Poelaert  

 

In de vorige nieuwsbrief stond al dat er geld werd ingezameld voor de restauratie van het 300 

jaar oude schilderij van Jan Poelaert, nauw verbonden met de geschiedenis van Berbice. De 

Vrienden van Berbice hebben besloten het ontbrekende bedrag (ruim € 3000) te doneren. Dat 

kan natuurlijk alleen omdat er mensen zijn die Berbice een warm hart toedragen en Vriend 

willen worden! 

 



 

 

Vriend bent u al voor € 50 per jaar. Vriend 

wordt u heel eenvoudig door een mail te 

sturen naar het adres waar deze brief 

vandaan komt. Graag uw naam en adres 

vermelden en welk bedrag u wilt 

overmaken. Details worden u dan 

toegestuurd. 

Een Vriend heeft toegang tot de 

buitenplaats, krijgt een uitnodiging voor de 

exclusieve rozentea eind juni en voorrang 

bij de kaartverkoop voor kleinschalige 

culturele evenementen. We zoeken 

mensen die Berbice net als wij willen 

steunen, de historische, culturele en 

natuurwaarde koesteren en door willen 

geven aan de generaties na ons. 

 

 

Jaarkalender 

* 21 mei fietstocht langs Zocherparken, 

* 5 juni Dag van het Kasteel 

* 24 juni Rozentea 

* 9 juli Midzomerconcert 

* 9 september Open Monumenten Dag 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

http://www.buitenplaatsberbice.nl/

