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nieuwsbrief mei 2018

Beste Vrienden en andere belangstellenden voor wat zich op Berbice afspeelt,

het voorjaar is wispelturig: koude en warme periodes wisselen elkaar af. Gelukkig was de
fietstocht van 8 april gepland op een zonnige dag en mede daardoor een groot succes.
Ook op 20 juni rekenen we op mooi weer als de lezing gehouden wordt over Pieter de la
Court - deels binnen maar hopelijk ook buiten. De "rozentea" op 30 juni is ook het
vermelden waard - traditiegetrouw een dag voor hoeden en zomerse kledij. Graag tot
ziens!

Met hartelijke groet,
het bestuur van de Vrienden van Berbice - mei 2018

‘Liever Voorschoten dan Versailles’
Een lezing op 20 juni over een grote passie voor tuinkunst
Net als in de afgelopen twee jaren staat er ook in 2018 een interessante lezing op het
cultuurprogramma. Op woensdagavond 20 juni waant u zich, met de lezing van Marjoleine
Kooper-Huigen en indien het weer het toelaat een sfeervolle avondwandeling, moeiteloos
terug in het boeiende verleden van de buitenplaats. U maakt op een unieke manier kennis
met Pieter de la Court van der Voort, bewoner van Berbice tussen 1688 en 1716.

De rijke Leidse lakenkoopman Pieter de la Court van der Voort bezat, naast een statig
pand aan het Rapenburg in Leiden, tevens twee buitenplaatsen: Allemansgeest (nu
Berbice) in Voorschoten, en tevens het inmiddels verdwenen Meerburg bij Zoeterwoude.
Tijdens zijn leven was hij bekend als kunstverzamelaar en had van huis uit een passie
mee gekregen voor de tuinkunst als onderdeel van het leven op de buitenplaats. Hij
beschikte over de financiële middelen om op dat gebied experimenten uit te voeren en
ontwikkelde zich in de loop van zijn leven tot een autoriteit op het gebied van tuinieren.

Drs. Marjoleine Kooper-Huigen is sinds 2009 actief
betrokken bij veel aspecten van het vrijwilligerswerk
op Berbice in huis en tuin, maar ook in de archieven.
Als lid van de Werkgroep Historisch Berbice is zij
tevens coauteur van het boek Begeerlijk Berbice: de
buitenplaats en haar bewoners (2014).

Pieter de la Court van der Voort (Willem van Mieris,
1708) bron RKD

In augustus van het jaar 1700 schreef Monsieur De la Court van der Voort brieven aan zijn
familie over zijn bezoek aan het Versailles van Lodewijk XIV, waar hij de zomerse tuinen
van de Zonnekoning met een kritische blik in ogenschouw neemt. “Welwaarde oom”,
schreef Pieter, u kunt wel “voorseekert zijn Allemansgeest van mijn Parijse reys zal niet
gebeetert werde, want om koste komt met mijn beurs ook niet mijn inclinatie overeen.”

Wie is deze opmerkelijke Leidenaar die zo duidelijk kan stellen dat hij zijn eigen
buitenplaats Allemansgeest verkiest boven Versailles? Zijn ervaring met het tuinieren op
de buitenplaats bracht hem er zelfs toe een levenswerk te schrijven dat twee jaar voor zijn
dood gepubliceerd werd en vervolgens in meerdere talen zou worden uitgegeven. Dit boek
wordt nog altijd gezien als een ijkpunt in de Nederlandse tuingeschiedenis. Wat was zo
vernieuwend en hoe kon dit boek zoveel invloed hebben?

Op een zomeravond op zijn geliefde buitenplaats zelf, stelt deze lezing u voor aan een
bijzonder man in zijn tijd. De lezing begint om 19:30 uur in het nieuwe Schuijtenhuis in wat
nu de rozentuin is. Toegangsprijs is € 7,50 inclusief een drankje. Kaarten kunt u bestellen
op info@vriendenvanberbice.nl waarna u bevestiging krijgt plus details over de betaling.

'Op zoek naar Zocher'
Een zonnige fietstocht door Wassenaar en Voorschoten

Na een succesvolle fietstocht in Zocher-herdenkingsjaar 2017, bleek er ook dit jaar weer
genoeg belangstelling voor een fietstocht langs enkele buitenplaatsen waar de
Zocherfamilie tussen eind 18de en eind 19de eeuw een duidelijk stempel heeft gedrukt op
de tuincultuur. Tijdens het eerste echt warme weekend van dit voorjaar vertrok op 8 april
een enthousiaste groep fietsers vanaf Berbice om, onder begeleiding van Zocherspecialist
Hennes

Claassen,

een

drietal

juweeltjes

te

bezoeken

en

te

bewonderen.

Als eerste voerde de route langs Duivenvoorde, waar niet alleen mooie waterpartijen en
interessante doorzichten te zien waren, maar ook prachtige bomenpartijen en een
indrukwekkende taxus. Via een prachtige fietsroute bereikte het gezelschap vervolgens De
Paauw in Wassenaar. Ook daar liepen de paden in prachtig Zocheriaanse bogen door het
park en langs de schijnbaar oneindige vijver. Hennes wees de deelnemers nog even op
twee innig met elkaar verstrengelde bomen die al jaren, direct aan de oever, strijden om te
overleven. De indrukken van de deelnemers over welke boom de strijd zal winnen waren
verdeeld. Ook werd nog even een omweg gefietst om enkele gebouwen te zien die
eveneens door Zocher zijn ontworpen.

Eindpunt van de fietstocht was vanzelfsprekend Berbice, waar de deelnemers op het
gazon in de rozentuin voor de oranjerie werden verwelkomd met koffie, thee en taart,
alvorens de Zocher-elementen van het park te gaan verkennen. Ook voor de fruitmuren en
de aanleg van de moestuin bleek veel belangstelling onder de aanwezigen.

Al met al een ontspannen en warme voorjaarsmiddag, waarbij alle bezochte parken zeker
uitnodigend genoeg bleken om nog eens terug te keren. En wellicht doen we dat nog wel
eens in de komende jaren.

Rozentea op zaterdag 30 juni
De jaarlijkse Rozentea is bedoeld voor mensen die de speciale sfeer van prachtige
rozentuin weten te waarderen: rozen adoptieouders en zij die dat willen worden, Vrienden
van Berbice en ontvangers van deze brief. Op zaterdagmiddag 30 juni wordt (van 14 tot 17
uur) in de 17de-eeuwse oranjerie koffie, thee en limonade geschonken en er zijn diverse
soorten bijzondere zelfgebakken taarten en cakes te koop. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de instandhouding van de rozentuin.

Deze middag wordt muzikaal omlijst door het inmiddels bekende "barokensemble Berbice"
dat een repertoire van 16e-18e eeuwse muziek ten gehore zal brengen.
Dames worden uitgenodigd om zomerse jurken en hoeden te dragen die passen in de
sfeer van een Engelse teaparty. Dit is uiteraard niet verplicht maar wel leuk! (de heren
mogen natuurlijk ook hoeden dragen).

Wilt u komen dan willen we graag dat u zich aanmeldt bij Jeannette van Borselen
(jwvborselen@casema.nl) onder vermelding van het aantal gasten. Dit met het oog op de
aantallen taarten en cakes die door de vrijwilligers gebakken en gedecoreerd worden.
Ter plekke kan men nieuwe rozen te adopteren (slechts € 5 per rozenstruik) waarmee de
rozentuin in stand kan worden gehouden en nieuwe rozen kunnen worden aangeschaft.
Daarnaast vraagt de rozentuin veel aandacht, arbeid en liefde. Graag doen we daarom
een oproep voor nieuwe rozenvrijwilligers. Er is altijd wel wat te wieden, snoeien en
sproeien. Elke laatste zaterdagmorgen van de maand is er een ploeg in de weer.
Aanmeldingen als vrijwilliger, maar ook voor het adopteren van rozen kunnen via het
zelfde emailadres hierboven. Meer info op de website www.vriendenvanberbice.nl

NB Er is geen parkeergelegenheid op Berbice, en langs de Leidse weg zeer beperkt. Kom
dus zo veel mogelijk met de fiets, lopend of met bus 45 (halte Zilverfabriek,Voorschoten).

AVG - Privacy wetgeving per 25 mei 2018
Van alle adressanten van deze nieuwsbrief bewaart het bestuur van de Vrienden van
Berbice alleen de mailadressen. Deze worden alleen gebruikt voor deze rondzendbrief en
niet gedeeld met derden buiten Berbice.

Van de Vrienden van Berbice kennen we naam, (mail)adres en bankrekeningnummer.
Deze worden opgeslagen in een offline Excel bestand en niet gedeeld met derden buiten
Berbice. Voor uitnodigingen werken we met de bcc zodat men elkaars mailadressen niet
ziet.

Van de deelnemers aan door de Vrienden georganiseerde (culturele) activiteiten kennen
we mailadres en bankrekeningnummer. Deze worden opgeslagen in een offline Excel
bestand en niet gedeeld met derden buiten Berbice.

Agenda
* Dag van het Kasteel op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) van 10-16 uur
* Lezing over Pieter de la Court op woensdag 20 juni, aanvang 19u30
* Rozentea op zaterdag 30 juni, 14-17 uur
* Open Monumentendag, alleen op zaterdag 8 september

Berbice steunen?
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 en als u het huis een keer van binnen wilt zien: 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. Zie ook
www.vriendenvanberbice.nl
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