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Beste belangstellende, 

 

De lente is ongewoon warm en droog begonnen en de natuur is ook op Berbice een beetje 

van slag. Er zijn nu pinksterbloemen en duizenden zaailingen van esdoorns te 

bewonderen. Hieronder voor wie het gemist heeft, ook nog een foto van de velden lila 

krokussen, een jaarlijkse trekpleister. 

 

 

  

  

Bij het hoofdhuis is het dit voorjaar ook wennen aan de nieuwe situatie: de grote bouwkeet 

van aannemer Burgy aan de parkzijde is weg; het houthok naast de oprijlaan is al eerder 

bezweken. Op de plaats van het houthok komt de ingang van het luxe appartement dat op 

de eerste verdieping verhuurd gaat worden. Volop ruimte voor nieuwe plannen en nieuwe 

planten! 

 

Als u een aanleiding zoekt om weer eens naar Berbice te komen: op 21 mei is er een 

http://mailchi.mp/770961461e11/berbice-nieuwsbrief-pasen-2017?e=84be59fbf5


 

fietstocht vanwege de 200e sterfdag van Zocher senior (die het park heeft ontworpen); op 

7 juni is er een lezing in de Oranjerie en op 9 juli zijn er twee concerten op het grote gazon. 

Meer details verderop. 

 

Graag tot ziens! 

de Vrienden van Berbice - Pasen 2017 

 

 

Op zoek naar Zocher op zondag 21 mei 

 

Zoals we al eerder schreven, willen we dichtbij de 200e sterfdag van de beroemde Zocher 

senior (gestorven op 15 mei 1817), een fietstocht maken langs drie parken door de familie 

Zocher ontworpen. Samen met zijn zoons Jan David jr en Karel Georg, en zijn kleinzoon 

Louis Paul, was Zocher senior verantwoordelijk voor de transformatie van vele particuliere 

en openbare tuinen en parken van geometrische Franse tuinen naar de in de 19e eeuw zo 

geliefde landschappelijke stijl. De fietstocht voert ons langs de buitenplaatsen 

Duivenvoorde, De Paauw in Wassenaar (beide van Zocher junior) en natuurlijk ons 

eigen Berbice van Zocher senior. Een fietsafstand voor junioren en senioren! 

Om ervoor te zorgen dat de middag niet alleen plezierig maar ook leerzaam is, is gekozen 

voor 3 groepen van ongeveer 15 personen, die een gids krijgen die mee fietst. Ter plekke 

krijgt u uitleg en gelegenheid zelf de Zocher kenmerken te ontdekken. 

 

 

 

Het programma start om 13 uur in een van 

de drie parken en eindigt rond half vijf. Bij 

Berbice wordt u bovendien onthaald op 

thee en taart. Dit alles voor de prijs van € 

9,50.  

 

Opgave kan door een mail te sturen naar 

info@vriendenvanberbice.nl waarna u 

bericht krijgt over de startlocatie en de 

betaling.  

  
 

  

Lezing op 7 juni over Ondernemerschap & Kunst  



 

 

Na het succes van vorig jaar (in Museum Voorschoten) kregen we verzoekjes deze avond 

te herhalen: op woensdagavond 7 juni organiseren de Vrienden van Berbice wederom de 

inspirerende lezing over Ondernemerschap en Kunst met Carel Begeer in de hoofdrol. 

Ditmaal vindt het evenement plaats in onze eigen Oranjerie op Berbice. 

  

Door twee sprekers wordt ingegaan op de relatie die ondernemer en directeur van de 

Zilverfabriek, Carel Begeer, legde tussen kunst en nijverheid en de rol van Berbice en haar 

bewoners in de zilveren historie van Voorschoten. De lezing wordt gegeven door 

kunsthistorica Lisette van der Krogt en kunstenaar en tevens voorzitter van de stichting die 

Berbice beheert, Remko Posthuma. 

  

Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u snel op als u er ook graag bij wilt zijn. De lezing 

vangt aan om 20 uur. De toegangsprijs is € 7,50 inclusief een drankje, te voren te betalen. 

Kaarten kunt u bestellen op info@vriendenvanberbice.nl waarna u bevestiging krijgt plus 

details over de betaling. 

 

 

 

 

  



 

 

Nieuwe planten 

Dankzij de gulle gevers René Dessing en 

Wim Dröge, die op Huis te Manpad in 

Heemstede woonden, is Berbice een 

groot aantal kuipplanten rijker: Clivia's 

(foto) en Agapanthussen. Zulke planten 

horen op een buitenplaats en zullen zeker 

rond het hoofdhuis een mooie plaats 

krijgen. Dit soort planten vraagt wel extra 

zorg en aandacht. Sommige soorten 

kunnen niet tegen de zon, de meeste niet 

tegen vorst. Die moeten dus 's winters in 

de Oranjerie die daar ten slotte lang 

geleden voor is gebouwd. 

 

De Oranjerie dankt zijn naam aan de oranje boompjes oftewel citrus boompjes die 300 jaar 

geleden in de mode raakten bij gefortuneerde verzamelaars. Die boompjes moesten in de 

winter naar binnen. We prijzen ons gelukkig met een donatie van een dozijn 

citrusboompjes door Oscar Goedhart! 

Tenslotte kregen we een paar (nog kleine) tamme kastanjes aangeboden. Ook die stonden 

vroeger op de buitenplaats en alleen de dapperen durfden de kastanjes in de herfst  te 

gaan rapen. Zeker als ze groot zijn, vormen de bomen een welkome aanwinst voor de 

buitenplaats. 

   

Meer donaties 

 

Behalve in natura krijgen we ook af en toe donaties in geld (naast de jaarlijkse bijdragen 

van de Vrienden natuurlijk). Zo heeft de bewonersvereniging van de 'Feministenbuurt' in 

Voorschoten een schenking van € 500 gedaan! De vereniging was opgericht om de 

Rijnlandroute tegen te houden en omdat deze strijd is gestreden, heft de vereniging 

zichzelf op. Mejuffrouw Begeer was zo'n beetje de eerste die decennia geleden 

protesteerde tegen de Rijnlandroute, dus Berbice was een voor de hand liggende 

bestemming van de ingezamelde gelden. Veel dank daarvoor! 

 

Mocht het anderen op een idee brengen voor een verjaardag of jubileum: giften (binnen 



 

zekere grenzen aftrekbaar van de belasting) zijn welkom op: bankrekening NL46 INGB 

0008 6756 48 ten name van Vrienden van Berbice. 

 

  

 

 

 

Midzomer concert op 

zondag 9 juli  

Ook dit jaar organiseren de Vrienden van 

Berbice in samenwerking met MusiCultura 

weer een zomerconcert. Mooie muziek op 

een prachtige historische locatie in 

Voorschoten. Het is het enige concert dat 

dit jaar wordt gehouden op Berbice. 

   

MusiCultura heeft voor deze gelegenheid 

het Quatriola Ensemble gecontracteerd. 

De Vrienden van Berbice stellen de locatie 

ter beschikking en verzorgen de innerlijke 

mens die dag. Samen zorgen we voor de 

organisatie.  

 

 

Bij mooi weer vindt het concert buiten plaats op het gazon achter het hoofdhuis. Bij minder 

goed weer vindt het concert plaats in de monumentale Oranjerie bij de rozentuin. Om die 

reden is het aantal beschikbare plaatsen beperkt en wordt het concert tweemaal 

uitgevoerd: om 13 uur en 15.30 uur. Noteert u de datum vast in uw agenda. In een 

volgende Nieuwsbrief staan details over de kosten en hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Jaarkalender 

* 21 mei fietstocht langs Zocherparken 

* 7 juni Lezing over Carel Begeer 

* 5 juni Dag van het Kasteel 

* 24 juni Rozentea 

* 9 juli Midzomerconcert 

* 9 september Open Monumenten Dag 
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Ons mail adres is 

info@vriendenvanberbice.nl 

 

wilt u de wijze waarop u mails ontvangt aanpassen? 

U kunt uw voorkeuren aanpassen of uw adres laten verwijderen 
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