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Beste belangstellende, 

 

Het evenementenseizoen is weer begonnen! Vorige week hebben we een groep 

enthousiaste deelnemers rondgeleid langs drie Zocherparken in de omgeving, waaronder 

vanzelfsprekend ons eigen Berbice. Dat smaakt zeker naar meer, dus voor wie het gemist 

heeft: wees gerust, we gaan nog wel een keer op herhaling. 

Binnenkort organiseren we de al eerder kort aangekondigde lezing (op 7 juni) en 

concerten (op 9 juli). Hierover vindt u meer informatie in deze Nieuwsbrief.  
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En dan wordt er natuurlijk weer hard gewerkt in tuin en park. Er moet veel gebeuren, de 

planten groeien hard met deze warmte. Kortom: genoeg redenen om weer eens door 

het toegangshek te lopen voor een van de activiteiten. Als u in het bezit bent van een 

pas van het Zuidhollands Landschap of officieel "Vriend van Berbice" bent geworden, 

mag u elke dag komen kijken hoe prachtig de buitenplaats er bij staat. 

 

Met hartelijke groet, 

de Vrienden van Berbice - 29 mei 2017 

  

 

 

Begeerlijk Berbice 

Lezing op 7 juni over zilver en Berbice, ondernemerschap & kunst 

 

Vorig jaar hebben we in samenwerking met Museum Voorschoten in het kader van de 

tentoonstelling ‘Van Kempen & Begeer, Iconen van de Zilverfabriek’ enkele lezingen 

georganiseerd. De belangstelling voor deze lezing was dusdanig groot dat niet iedereen 

gelegenheid heeft gehad er bij aanwezig te zijn. Daarom wordt de lezing op 

woensdagavond 7 juni eenmalig herhaald, ditmaal op Berbice zelf in onze oranjerie 

 

  

 

 

 

Carel Begeer staat deze avond centraal. Het thema is De kunstenaar en de Nijverheid, 

Buitenplaats Berbice als historische bron voor creativiteit en inspiratie. Door twee sprekers 

wordt op dit thema ingegaan. Kunsthistorica Lisette van der Krogt gaat in op de relatie die 

ondernemer en directeur van de Zilverfabriek, Carel Begeer, legde tussen kunst en 

nijverheid. Daarna zal Remko Posthuma, kunstenaar en voorzitter van de stichting 



 

die Buitenplaats Berbice beheert en restaureert, ingaan op het verband tussen Carel 

Begeer en de nieuwe culturele geschiedenis op Berbice. 

  

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

begint om 20:00 uur. De toegangsprijs is € 7,50, inclusief een drankje, te voren te betalen. 

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

details over de betaling. 

 

  

 

 

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 
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uitgevoerd: om 13 uur en 

15.30 uur. 

 

 

De toegangsprijs is € 24,50 euro per 

persoon (inclusief een drankje en een 

hapje in de pauze van het 

concert. Kaarten kunt u alleen bestellen 

via  info@vriendenvanberbice.nl  waarna 

u bevestiging krijgt plus details over de 

betaling.  

   
 

Op zoek naar Zocher, fietstocht langs drie buitenplaatsen 

  

Op de zonnige zondagmiddag van 21 mei heeft een groep belangstellenden onder leiding 

van Hennes Claassens een prachtige fietstocht gemaakt langs drie authentieke 

buitenplaatsen: Duivenvoorde in Voorschoten, De Pauw in Wassenaar en ons eigen 

Berbice in Voorschoten. 

  

De drie buitenplaatsen hebben alledrie gemeen dat ze zijn ontworpen door een lid van de 

Zocherfamilie. Op 15 mei was het 200 jaar geleden dat Zocher senior is overleden. Recent 

is ook het tuinenonderzoek naar de Zocher's afgerond dat is uitgevoerd door diverse 

experts. Meer daarover kunt u lezen op www.zocherparken.nl.  

Gids Hennes vertelde op elke locatie welke landschappelijke elementen er ontdekt 

konden worden. Zoals de lange lanen en gebogen paden, de strakke lijnen langs de 

vijvers, de schijnbaar oneindige beken, de solitaire bomen en het typische Zocher 
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koetshuis op De Pauw met de ronde ramen en flauwe daklijn.  

In de rozentuin voor de oranjerie op Berbice werd in het zonnetje afgesloten met koffie, 

thee en zelfgebakken taart. De bezoekers waren heel enthousiast en we sluiten daarom 

niet uit dat  we deze fietstocht vaker zullen organiseren, ook al is het dan niet meer precies 

200 jaar na het overlijden van Zocher senior. 

 

 

  

 

Donaties  

De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van 

culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen 

en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Alle eventuele 

opbrengsten van de culturele activiteiten komen ten goede aan Berbice. 

Mocht het u aanspreken: u bent al "Vriend van Berbice" voor € 50 per jaar. Berbice heeft 

de culturele ANBI status, dus giften zijn binnen zekere grenzen aftrekbaar van de 

belasting. Alle giften zijn welkom op: bankrekening NL46 INGB 0008 6756 48 ten name 

van Vrienden van Berbice. 

  

 

 

Jaarkalender 

* 7 juni Lezing over Carel Begeer 

* 5 juni Dag van het Kasteel (voor iedereen!) 

* 24 juni Rozentea (voor genodigden) 

* 9 juli Midzomerconcert 

* 9 september Open Monumenten Dag (voor iedereen!) 

 

  

 



 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 
 


