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Beste Kastelenvriend(in),
Eindelijk weer even een tijdje dat de Corona
zich gedeisd houdt en dat wij de mogelijkheid
hebben iets te organiseren. Deze nieuwsbrief is
gewijd aan onze voorjaars- excursie, aan een
terugblik op 2021 en onze Vriendendag in
Rijswijk.

U kunt het register ook als papieren versie
ontvangen, maar hier moeten wij dan wel een
bijdrage voor print en verzending voor vragen.
U kunt het register op 160 grams papier
ontvangen door € 5,-- over te maken op IBANnummer: NL87 RABO 0310 8937 71, ten name
van de VKHZ onder vermelding van Register,
dan sturen wij het U zo spoedig mogelijk toe.
Verslag vriendendag VKHZ
2 april 2022 te Rijswijk
Gelukkig weer een normale bijeenkomst te
Rijswijk. Een zonovergoten dag bij zeer lage
temperaturen. Na binnenkomst in zalencentrum
Hofrust hadden we na de koffie de
openingsceremonie, deze keer waargenomen
door de vice-voorzitter Jurgen van der Kooij.

Nieuws van de V.K.H.Z.
Kastelen en Historische buitenplaatsen
In maart hebben onze "Vrienden" als het goed
is deel 17 ontvangen van ons Infoblad; inhoud:
De Kastelen en Buitenplaatsen van
Warmond: (deel III) - Kasteel Oud Teylingen
of Lockhorst III
Het Huys ten Donck in de Tweede
Wereldoorlog (deel 1)
Voor onze Infomap hebben wij een Namen en
Huizenregister samengesteld, deze is gratis
te downloaden via onze website. Het register
op de website zal regelmatig ververst worden.

De ons bekende drs. Hans Koot, archeoloog
van Rijswijk nam ons mee in een betoog over
onder andere het verdwenen kasteel te
Blotinghe of Hodenpijl, dat in de strijd tijdens de
Hoekse en Kabeljauwse twisten is geslecht.
Door de opgravingsfoto’s van Prof. Renaud
werd duidelijk dat de afbeeldingen van het
meest bekende kasteel een latere herbouw was
op de voorburg van het middeleeuwse kasteel.
Bij latere bouwwerkzaamheden op het terrein
bleek toch nog ouder muurwerk aanwezig te
zijn.
Ook het wat meer bekende en nog bestaande
kasteel te Werve met de duiventoren kwam
uitgebreid aan bod. Na de koffie passeerden
nog andere buitenplaatsen en enkele
onbekende steenhuizen de revue. Deze
informatie uit eerste hand is natuurlijk zeer
bijzonder.
Hierna stonden in de gang tafels gedekt met
een heerlijke lunch. Ondertussen werden we
door het bestuur bijgepraat over het reilen en
zeilen der stichting.

Na de lunch konden we binnendoor naar de
Hofrustkapel. Er werd door onze begeleider
verteld dat dit gebouw na drie verbouwingen,
uiteindelijk 30 meter lang is en aan 600 mensen
plaats kan bieden. Begin 50er jaren werd het
zalencentrum er aan vast gebouwd, dat toen
Centrum Irene werd genoemd. Pas na
overname door de Volle Evangelie Gemeente
Rijswijk in 1985 werd de Hofrustkerk, de
Hofrustkapel en het zalencentrum Gebouw
Hofrust. Achter in de kerk bevond zich het
orgel. Deze is later naar de huidige plek
verplaatst en het is afkomstig uit de verbrande
Gereformeerde Haagse Westerkerk aan de
Lange Beestenmarkt. Sinds 1975 is het toen wit
geverfde van Gelder orgel hier geplaatst. Op dit
in 2013 nog gerestaureerde instrument speelde
de organist Davo van Peursen voor ons ´Kroon
Hem met Gouden Kroon´.

Door Hans Koot werden we meegenomen naar
het buiten Hofrust. Dit in een nu openbaar park
gelegen huis aan de oude doorgaande weg
naar Den Haag, de Haagweg. Vroeger was er
over deze weg een mooi uitzicht naar de
Haagse Trekvliet, nu niet meer te herkennen.
Het huis heeft vele verbouwingen en
uitbreidingen gehad. In de tuin staan het
Rijswijks
oorlogsmonument
en
de
oorspronkelijke theekoepel. Na de vele
particuliere bewoners heeft het dienst gedaan
als gemeentehuis. Hans vertelde over de
verbouwing waarbij de symmetrie een grote rol
speelde. Door een verhoogd plafond zijn er nu
verschillend blinde ramen met luiken. Bij het
binnengaan van het gebouw bleek al dat er
danig in is huisgehouden. Een aardige trap en
aantal dichtgemetselde doorgangen in de

kelder met een tongewelf,
en de later
verhoogde kapconstructie met nog rondhouten
delen zijn nog waar te nemen. Verder was het
nieuw. Het gebouw wordt verkocht. Dus wat zal
het vervolg van het gebruik zijn?
We vervolgden onze weg door het dorp richting
de oude kerk. Eerst langs de plek waar prins
Maurits van Oranje zijn stallen had. Maar hij
had ook een lief in Rijswijk. Achter de kerk
hoorden we van Hans de historische
misstanden die ter plaatse zijn gebeurd, vooral
wat er aan materiaal van de kerk is verdwenen.
Via de hisorische waterput, die jammer genoeg
niet goed te zien was, wandelen we naar het
Tollenshuis, nu het Rijswijks Stadsmuseum.

Hans maakte ons opmerkzaam op de
verschillende bouwfasen van het huidige huis.
In de tuin waren nog gevelstenen aanwezig van
verschillende verdwenen buitens en huizen,
waaronder huize de Vriesse/Burchvliet ook de
Tol genaamd. Ook een steen met het wapen
van Voorburg, uit de Voorburgse tijd. Twee
delen van de fontein van Cromvliet zijn hier
aanwezig. Zelfs een deel van het hek met de
naam van IJpenburg staat hier weg te roesten.
In het museum is de expositie “Buiten Leven”
aan de gang. Het gaat hier om het buitenplaats
leven in het Rijswijks gebied. Er waren enkele
zalen ingericht met afbeeldingen, schilderijen,
kaarten en informatie. Dit konden we in alle rust
bezichtigen.
Hierna was de afsluitende borrel met een ruime
hoeveelheid hapjes. Ook had onze voorzitter
Victor zich uit zijn politieke besognes weten los
te maken en kwam nog even gezellig, acte de
présence geven. Deze dag was prima geregeld.
Dus hiervoor hulde. Helaas in de schaduw van
de pandemie moest alles in korte tijd worden
geregeld, daardoor waren we met wat minder
enthousiastelingen. Maar hopelijk gaat alles
verder weer normaal, dus tot de volgende keer
maar weer.
Hans Brandhorst
De volgende Nieuwsbrief verschijnt
rond september/oktober
Namens de VKHZ:
Kitty Jansen & Jurgen van der Kooij

Excursie 18 juni naar Oostvoorne
Zoals U hierboven ziet zal op 18 juni
Oostvoorne centraal staan, we starten deze
dag met een lezing over de Jacobaburcht.
Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de
Jacobaburcht, Hierna nemen we een kijkje bij
de Overburgh, hier zal de bewoonster ons te
woord staan. In de middag gaan we naar de
buitenplaats Olaertsduyn, alwaar we door de
eigenaar ontvangen zullen worden. Tussen
door zullen we kennismaken met het dorp
Oostvoorne, nemen we een kijkje in de
dorpskerk en de Oudheidskamer van
Oostvoorne alwaar een maquette van de
Jacobaburcht staat opgesteld.

Het programma:
10.00 - 10.30 uur - Ontvangst met koffie/thee in
Cultureelcentrum "De Man', Burgemeester
Letteweg 30 te Oostvoorne.
10.30 - 11.30 uur - Lezing over de Jacobaburcht
door Alexandre van den Berg. Alexandre is
werkzaam bij het Streekarchief Voorne-Putten
en doet op dit moment onderzoek naar hoe de
ruïne van de burcht van Oostvoorne er uitzag in
de 18e eeuw.
11.40 - 12.10 uur - Rondleiding over de
Jacobaburcht o.l.v. Alexandre van den Berg
12.15 - 12.45 uur - Bezoek aan de "Overburgh"
o.l.v. mevr. Maaike Schalij-van Hoey Smith
13.00 - 14.00 uur - Lunch in Restaurant
Eus, Stationsweg 22a, Oostvoorne
14.10 - 14.30 uur - Bezichtiging Dorpskerk
14.30 - 14.45 uur - Kijkje in de Oudheidskamer
van Oostvoorne.
15.00 - 16.00 uur - Bezoek aan de buitenplaats
Olaertsduyn,Windgatseweg 2, Rockanje, o.l.v.
de eigenaar, dhr. Meindert van Buuren.
16.15 - 17.00 uur - Afsluitend drankje met een
hapje in 'het Wapen van Marion', Zeeweg 60,
Oostvoorne.
De Jacobaburcht:
De burcht werd in de late twaalfde of vroege
dertiende eeuw gesticht door de heren en
vrouwen van Voorne.
Op de motte stond ooit
donjon van
minimaal twee bouwlagen, in latere tijden had

deze toren geen woonfunctie meer. De
woontoren was in eerste instantie omgeven
door een houten palissade welke later werd
vervangen door een ringmuur voorzien van een
houten weergang. In de veertiende eeuw is
deze muur vervangen door een muur met een
weergang op gemetselde spaarbogen. In deze
muur werd aan de westzijde een poorttoren en
aan de oostzijde een vierkante toren
opgenomen. Tot 1373 was de burcht in bezit
van het machtige geslacht Van Voorne. De
vertrekken van de van Voorne's bevonden zich
in de veertiende eeuw al op de voorburcht, ten
westen van de motte.
In 1534 werd een gedeelte van de voorhof
afgebroken. De oude hoofdburcht met de grote
donjon binnen de gracht stond echter nog
overeind. In 1552 werden de donjon en
poorttoren gedeeltelijk afgebroken en in de
zeventiende eeuw was de ooit zo trotse burcht
tot ruïne vervallen.
In 1824 liet de ambachtsheer van Voorne de
ruïne slechten.

De Overburgh:
Dit huis aan de Hoflaan in Oostvoorne dateert
uit de veertiende eeuw. Het heeft een
rechthoekige plattegrond met uitbouwen aan
voor- en achterzijde, een gotisch poortje in
spitsboogomlijsting en vensters met negen- en
zestienruitsschuiframen.
De woning had vermoedelijk een dubbele
functie. Enerzijds was het de woning van
het Oostvoornse Kapittel, dat bestond uit de
deken met acht kanunniken en anderzijds was

het een boerderij, die ook wel de Jacobahoeve
werd genoemd.
Olaertsduyn:
Olaertsduyn is ontworpen in 1910 door architect
J.W. Hanrath in opdracht van de Rotterdamse
cargadoor en reder William Smith.
In 1947 werden huis en tuin in gebruik
genomen door de Volkshogeschool. In de loop
der jaren zijn er nieuwe gebouwen op het
terrein bijgekomen. De tuin is oorspronkelijk
uitgevoerd in een gemengde tuinstijl met een
formele, symmetrische aanleg met geometrisch
lanenstelsel,
rechtlijnige
waterpartij
en
langwerpige bloementuinen rondom het huis
en een hieromheen liggend landschappelijk
aangelegd park.
Ondanks wijzigingen en het verdwijnen van de

bloementuinen is de oorspronkelijke structuur
van de in 1995 deels gerestaureerde tuin nog
goed te herkennen.
Parkeren in Oostvoorne
Wij adviseren U in Oostvoorne te parkeren op
de parkeerplaats van de voetbalvelden aan de
Zwartelaan, dit is op 10 minuten lopen
van Cultureelcentrum "De Man'.
Kosten voor deze dag:
Begunstiger: € 35,–, Introducé : € 40,–
Let op:
Eén introducé toegestaan!

Digitaal inschrijven

VKHZ Jaaroverzicht 2021
2021 was het vijfde volle jaar van de Stichting
Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse
Kastelen en Buitenplaatsen, kortweg V.K.H.Z.
Het jaar 2021 is weer een bijzonder jaar
geworden door de coronapandemie. Maar we
kunnen de volgende relevante zaken en
activiteiten noemen.
Bestuur en commissies
Het algemeen bestuur van de Stichting was in
2021 voltallig. Het werd gevormd door Victor
Salman (voorzitter), Jurgen van der Kooij
(vicevoorzitter en webmaster), Leander Jansen
(secretaris), Willem Donselaar (penningmeester),
Kees
Braaksma
(coördinator
excursies) en Robert Ligthelm (coördinator
Redactiecommissie. Het bestuur heeft in 2021
niet vergaderd, maar wel overleg gevoerd en
besluiten genomen via email.
De excursie-commissie bestaat uit de heren
Jurgen van der Kooij en Kees Braaksma. Door
het afkondigen van de lockdown maatregelen
kon maar één excursie plaats vinden in het
najaar. Deze najaarsexcursie vond plaats in de
omgeving van Haarlem, waarbij we de
volgende
objecten
bezochten:
Huize
Beeckestijn in Velzen-Zuid, Ruïne van het huis
Ter Kleef en de ruïne van Brederode.
De heer Braaksma heeft zich (m.i.v. 1-1-22)
teruggetrokken als lid van deze commissie
wegens andere werkzaamheden.
De redactie heeft intensief contact gehad in
2021, helaas wel allemaal per internet en
telefoon. Het is de redactieraad toch gelukt
weer drie infobladen aan u te presenteren.

U ontving in de loop van het jaar de volgende
nummers: 14, 15 en 16.
Infoblad 14: (maart 2021) Het tweede deel
over kasteel Westhove in de Manteling van
Coen Schimmelpenninck van der Oijen.
Robert Ligthelm schreef het 14e en laatste
artikel in de reeks over de Kralingse
Buitenplaatsen, gewijd aan het Huis aan de
Schoutenlaan.
Van Taco Hermans was er een bijdrage over
de buitenplaatsen in Kralingen.
Infoblad 15: (juni 2021) Het eerste van drie
artikelen over het Kasteel Oud Teylingen of
Lockhorst van de hand van Mathieu Fannee.
Een artikel van Ronald van der Spiegel over het
Beleg van het Binnenhof in 1479.
Infoblad 16: (oktober 2021) Het tweede artikel
van Mathieu Fannee over Kasteel Oud
Teylingen, dit werd gevolgd door een artikel van
Kitty Jansen-Ligthelm over het huis Ipenoord
op Walcheren.
Alle artikelen werden zorgvuldig geredigeerd
door Taco Hermans en Hans Koot, terwijl
Jurgen van der Kooij de logistieke uitvoering,
die telkens weer tot fraaie nummers leidde,
voor zijn rekening nam.
Nieuwsbrieven:
Er verschenen in 2021 drie nieuwsbrieven met
de nummers 18 (08-03-2021), 19 (12-06-2021),
20 (22-10-2022). Dit alles met dank aan Kitty
Jansen-Ligthelm en Jurgen van der Kooij.

Vriendendag:
De Vriendendag stond al in de steigers en kon
vanwege de beperkende maatregelen in
verband met corona niet doorgaan.
Aangezien
we
dus
ook
geen
Vriendenoverlegkonden houden is er, in
februari, voor Het Jaaroverzicht 2020 een
speciale Nieuwsbrief geschreven.

Per 31 december 2021 was de stand: 73
donateurs, 1 bedrijfsdonateur en 1 abonnee.

Ithakaprijs
Het boek De Buitenplaatsen van Kralingen, van
de 16e tot de 21e eeuw; Een verloren Arcadië?,
van onze redacteur Robert Ligthelm, is de
winnaar geworden van de Ithakaprijs 2021.
De basis voor het boek is een serie columns
geschreven door Robert Ligthelm voor het blad
van de Stichting Vrienden Kastelen en
Buitenplaatsen Holland en Zeeland (VKHZ).
Het boek is tot stand gekomen met behulp van
meerdere ‘Vrienden’ van de VKHZ.
De Ithakaprijs is een initiatief van stichting
Kastelen,
historische
Buitenplaatsen
&
Landgoederen (sKBL) en is de belangrijkste
prijs voor boeken of journalistieke producties
over kastelen, historische buitenplaatsen en
landgoederen.

Facebook
Het
adres
van
de
pagina
is:
https://www.facebook.com/vkhznl.
Op deze
pagina worden de Vriendendag en de excursies
aangekondigd
en
worden
eventuele
andereheuglijke feiten vermeld. Steeds met
verwijzing naar de website van de VKHZ. We
kunnen melden dat deze Facebook-pagina nu
116 personen heeft, die de pagina volgen
(“Vind-ik-leuk”). Deze groep bestaat voor bijna
57% uit mannen en 43% uit vrouwen. Zie de
statistiek. De Facebookpagina wordt beheerd
door Marca Bultink.

Website
De
website
van
de
Stichting,
www.kastelenhollandzeeland, is het afgelopen
jaar 3681 keer bezocht en wordt bijgehouden
door Jurgen van der Kooij.

Het financiële overzicht is later, maar voor 1
juli, op de website te vinden.

Begunstigers
Per 1 januari 2021 had de stichting 71
donateurs, 1 bedrijfsdonateur, en 1 abonnee.

Bezoek ons ook op Facebook:
facebook.com/vkhznl

Agenda
Dag van het kasteel
Een ramp is van alle tijden

Strijd om vrijheid
1000 jaar Nederland in playmobil

Komende editie van Dag van het Kasteel, op 6
juni, staat in het teken van rampen die kastelen
en buitenplaatsen hebben doorstaan. Hiermee
sluit Dag van het Kasteel aan bij de herdenking
van het Rampjaar 1672, komend jaar 350 jaar
geleden.

Op 29 juli 1018 vindt de slag bij Vlaardingen
plaats. Het is een strijd tussen graaf Dirk III van
West-Friesland en Hendrik II, keizer van het
Heilige Roomse Rijk. Tot ieders verrassing
wordt het leger van de keizer verslagen door
het veel kleinere leger van de graaf. Historisch
gezien vormt dit het begin van het ontstaan van
Holland.

Ook kijken we naar de actualiteit. Het rampjaar
2020 is net voorbij en ook in 2021 maakten we
rampzalige tijden mee door corona en door de
overstromingen die vooral Limburg troffen. Zijn
er parallellen met het Rampjaar 1672? Het ene
Rampjaar is het andere niet, of toch wel?
Maar ook andere rampen komen aan bod. In de
loop der eeuwen hebben kastelen en
buitenplaatsen flink wat rampen doorstaan,
waarover vele verhalen te vertellen zijn.
Op dagvanhetkasteel.nl kun je opzoeken welke
kastelen andere activiteiten hebben deze dag.

Twaalf belangrijke historische gebeurtenissen
vertellen het verhaal van Holland in playmobil
met poppetjes, paarden, schepen en kastelen.
Onder andere de moord op graaf Floris V, de
verwoesting van kasteel Brederoode en de
moord op Willem van Oranje.
T/m 30 oktober 2022 een bezoek waard met
kinderen of kleinkinderen!
Museum Vlaardingen;
Vlaardingen.

Westhavenkade

54,

K & B in het Nieuws

In Zoetermeer kun je een 600 jaar oud stukje
kasteel aanraken
Waar nu de Dorpsstraat 110 is, stond meer dan
600 jaar geleden een kasteel, Huis te
Palensteyn.
Willem
van
Egmond,
ambachtsheer van Zegwaart, heeft tussen 1370
en 1398 op deze plek een huis laten bouwen.
Het omvatte een boerderij, een boomgaard en
een omgrachte woontoren.
In 1791 werd de ruïne afgebroken en er
ontstond een buitenhuis met grote tuin. De
gracht werd gedempt. In de vorige eeuw kwam
er op het terrein een margarinefabriek. In 1971
verhuisde de fabriek en de gevelsteen met ’T
Huis te Palensteyn kwam in 2008 terug naar de
Dorpsstraat.
Het oude winkelpand bij de Dorpsstraat 110 is
onlangs gedeeltelijk gesloopt en gerenoveerd
tot een aantal appartementen en winkelruimten.
Op de muur is een informatiebord over het
vroegere kasteel bevestigd met rondom de
stenen van het stuk muur. De stenen zijn op
maat gezaagd en geconserveerd.
(Bron: AD; zaterdag 2 april 2022)
Met nieuwste technieken op zoek naar
verwoest kasteel bij Weesp
Er is een korte documentaire verschenen over
de zoektocht naar het verdwenen kasteel van
Weesp. Allerlei nieuwe technieken worden
gebruikt om het kasteel te onderzoeken op een
weiland net buiten Weesp.
Uit het onderzoek met de magnetometer blijkt
dat er zeker één gracht aanwezig was en
de contouren van een toren worden zichtbaar.
Met behulp van een drone zijn de
hoogteverschillen
nauwkeurig
in
kaart
gebracht. Hierdoor is de gracht en toren nog
beter ‘zichtbaar’ gemaakt.

Ook zijn op bepaalde plekken grondboringen
verricht, waaruit de plek van de opgevulde
gracht duidelijk naar voren komt. En er is een
gebied waar misschien een tweede gracht heeft
gelegen.
Op de boerderij, grenzend aan het weiland, is
altijd een schets van het kasteel aanwezig
geweest.
In de zomer zijn volgens de bewoner van de
boerderij heel goed de funderingen te zien. Het
ligt hoger en het gras wordt veel eerder geel.
Het is de bedoeling dat over een tijdje voor
mensen duidelijk is wat voor bijzondere plek dit
weiland is, bij voorbeeld via een bord met QRcode, die verwijst naar een website.
Op de website van AT5 Producties is de
documentaire van 8 minuten te zien:
(Bron: AT5 Producties; donderdag 7 april 2022)
Historische
moestuinen
in
de
Landgoederenzone Zuid-Holland voor het
eerst in kaart gebracht
De erfgoedlijn Landgoederenzone van ZuidHolland heeft de opdracht gegeven om de
historische moestuinen in kaart te brengen en
te onderzoeken wat ervan bewaard is gebleven.
In deze landgoederenzone vanaf Hillegom tot
aan het Westland zijn meer dan honderd
kastelen, landgoederen en buitens te vinden.
De hierbij horende moestuinen zijn vervallen of
zelfs helemaal verdwenen. Op een aantal
buitens waren fruitmuren, die zorgden voor het
vasthouden van zonnewarmte en dus een
grotere oogst van de leibomen. Ook oranjerieën
met exoten waren op enkele buitens te vinden.
Een derde van de nog bestaande fruitmuren is
nog in Zuid-Holland te vinden.
(Bron: Erfgeodhuis Zuid-Holland woensdag 6
april 2022)

Nieuwe publicaties
Tuinkoepels

Redactie: Martin van den Broeke, Wim
Meulenkamp
Uitgever: Eburon; ISBN: 9789463013666
Hardcover: 97 ; Prijs: € 24,50
Constantijn Huygens.

Een Nederlands verschijnsel
In de achttiende en negentiende eeuw zijn in
zogenaamde pleziertuintjes vele tuinhuizen en
theekoepels neergezet om zomerse dagen in
door te brengen. Het buitenleven werd door de
stadsmensen in lente en zomer omarmd. Langs
de Haarlemmertrekvaart bij voorbeeld ontstond
een flink aantal van dit soort bouwwerken. Door
veranderende omstandigheden konden ook
minder vermogenden naar buiten en genieten
van hun buitenhuisje en pleziertuintje. Het
speelde zich voornamelijk af op de grens
tussen stad en platteland. En vooral in Holland.
Meestal dienden ze alleen voor dagrecreatie,
maar een aantal is flink uitgebreid om te
kunnen overnachten en zelfs permanent te
wonen. In de zestiende eeuw waren dit soort
huisjes al bekend. Ze zijn te zien op tekeningen
en schilderijen van tuinen bij buitenhuizen. De
huisjes hadden toen ook allerlei vormen qua
uiterlijk en luxe. Ze dienden om thee in te
drinken of voor de kinderen als speelhuis.
In dit boek belichten acht auteurs de tuinkoepel
vanuit
verschillende
perspectieven:
geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur,
stedenbouwkunde,
archeologie
en
interieurgeschiedenis.
Het
boek
is
een
initiatief
van
de
Donderberggroep, Stichting voor Follies,
Tuinsieraden en Vermaaksarchitectuur. De
inleiding van de beide redacteuren gaat in op
dit bijzondere fenomeen.

Constantijn Huygens.
Constantijn Huygens (1596-1687) was een
alleskunner. Tegenwoordig staat hij bekend als
virtuoos dichter, maar tijdens zijn leven kende
men hem vooral als de secretaris van de
stadhouders Frederik Hendrik en Willem II.
Daarnaast was hij een kunstkenner, talentvol
componist, musicus én parfumeur. Iedereen die
er ook maar iets toe deed heeft met Huygens in
een van die hoedanigheden gecorrespondeerd.
De buitenplaats is als onderwerp of decor
aanwezig in deze correspondentie. Zo beschrijft
hij dat hij voor de Hollandse stadhouder twee
staatsieportretten ontvangt, die uiteindelijk een
plek vinden op het Oranjehuis Ter Nieuburch te
Rijswijk.
Dit boek bundelt brieven over Huygens’
privéleven en brieven over uiteenlopende
onderwerpen.
Samenstelling: Ineke Huysman en Ad
Leerintveld. Vormgeving: Mijke Wondergem
Uitgeverij Catullus, Isbn: 9789492409577.
344 pagina’s Prijs: € 24,99
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