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nieuwsbrief december 2018

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

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van de Vrienden van Berbice van 2018. In de vorige
(van september) konden we melden dat de toegangshekken weg waren en dat we een
geslaagde Rozentea en lezing over Pieter de la Court achter de rug hadden. Ditmaal
meer nieuws over de hekken en andere plannen, waaronder een avond met de
Verhalenvertelster Janneke Tanja op 5 januari 2019 – na de drukte van kerst en oud &
nieuw. Mooie dagen toegewenst en veel leesplezier.

Met hartelijke groet,
het bestuur van de Vrienden van Berbice - 16 december 2018

Berbice in winterslaap?
Op de wandelpaden ligt nog volop gevallen blad, maar de grote grasvelden zijn door de
vele vrijwilligers op de eerste zaterdag van december van het dikke bladerdek ontdaan.
Dat is beter voor het gras en geeft de krokussen komend voorjaar weer een eerlijke
kans hun lila kleurenpracht te tonen. Is de herfst daarmee voorbij en het park in rust?
Nee!

Het bruist van de activiteiten: allereerst het restaureren van de oude hekwerken rond de
buitenplaats. Die aan het Nicolaespad (bij de dierenarts) is recent weer teruggeplaatst.
Niet meer in de kleur wit (of wat daarvan over was) maar in diepgroen zoals gebruikelijk
op buitenplaatsen. Gelukkig hielp de allereerste sneeuw bij het contrast op de foto! Het
geeft een voorproefje van wat er gaat komen bij de hoofdingang aan de Leidseweg en

aan de zijkant richting de Zilverfabriek. Die laatste toegang dateert uit de tijd dat de
bewoners van buitenplaats Berbice (de families van Kempen en daarna Begeer)
stichters en eigenaren waren van de Zilverfabriek.
Een tweede activiteit betreft de
restauratie van de oudste Oranjerie van
Nederland. Deze gaat eindelijk beginnen!
Het gebouw is vorige week ingepakt in de
vertrouwde kleuren van aannemer Burgy.
De steigers zullen in 2019 het gebouw
aan het zicht onttrekken; wanneer de
“klus” klaar zal zijn is nog onbekend. De
planten, die er sinds een paar weken
beschut staan tegen de winterse koude,
mogen gelukkig blijven staan. Daar is de
Oranjerie ten slotte voor bedoeld: het
overwinteren van de oranjeboompjes (met
citrusfruit) uit warmere streken, vol trots
geïmporteerd door de rijkelui uit vroeger
dagen.
Een derde activiteit is het plaatsen van een opslaghok (“kapschuur”) aan het einde van
de oprijlaan voor de verkoop van het vele hakhout. Dat door vrijwilligers gekloofde
openhaardhout is elke eerste zaterdag van de maand te koop voor slechts € 50 per
kuub. Dat is zo goedkoop dat mensen er graag de vering van hun auto voor testen.

Nadat de oude opslagplaats vlak naast
het huis (de voormalige carport van de
cabriolet van mejuffrouw Begeer)
ongeveer spontaan in elkaar was gezakt,
was er behoefte gegroeid aan een nieuwe
opslagplek. Dit bouwwerk gaat ook
dienstdoen als schuurtje voor de huurders
van de portierswoning en (straks) van het
appartement in het hoofdhuis. Omdat de
aannemers tegenwoordig veel te druk en
te duur zijn, wordt het gebouw door de
vrijwilligers opgetrokken. De pallets met
materialen zijn de afgelopen week
geleverd, de tegelvloer ligt er al – wat
verhoogd zodat het hout onder alle
omstandigheden droog ligt.
Dat hakhout brengt ons vanzelf bij de laatste activiteit in de open lucht: ook deze winter
moeten er weer zieke bomen omgehakt worden. Het afsterven komt niet zozeer door de
droge zomer, maar meer door de algemeen heersende ziektes in kastanjes en esdoorns.
Daarvoor wordt natuurlijk eerst een kapvergunning aangevraagd. Het is de bedoeling dat
er ook een paar bomen verdwijnen die staan op plekken waar vroeger een pad liep in de
parkaanleg van de beroemde Zocher senior. Die paden structuur van 200 jaar geleden
willen we weer terugbrengen, waarvoor subsidies worden aangevraagd. Gelukkig betreft
het
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die

daar

spontaan

zijn

opgeschoten.

Boeiende verhalen op zaterdagavond 5 januari 2019
Janneke Tanja was eind september al te gast op Berbice, toen ze een grote groep
kinderen (met begeleiders) wist te boeien met spannende verhalen. De zondagmiddag
vloog om en de kinderen genoten van de bijzondere entourage van de buitenplaats! We
hebben haar weer terug gevraagd, ditmaal om volwassenen mee te nemen in een andere
wereld.
Dit keer niet in de Oranjerie, die vol staat met planten, maar in het knusse Schuytenhuis,
waar de houtkachel voor een aangename sfeer (en temperatuur) zorgt. Nadeel van deze

locatie is dat het aantal plaatsen beperkt is, en vol=vol. Vrienden van Berbice hebben
voorrang.

Sprookjes en verhalen zijn niet alleen voor kinderen, en Janneke weet dat als geen ander!
Zij diept voor deze avond een aantal hartverwarmende en spannende verhalen op.
Verhalen met een winters tintje -over ijzige schaatstochten, over dwalen over wegen
bedekt met een dikke laag sneeuw en de verlokkelijke warmte van het haardvuur en een
kom hete soep. Maar ook verhalen met scherpe hoekjes en donkere randjes, die in elk
jaargetijde passen maar bij de warmte van een vuurtje wel heel bijzonder worden…
5 januari: een hopelijk mooie winterse dag om na de kerstdrukte weer op verhaal te
komen. De voorstelling begint om 20:00 uur. Toegangsprijs is € 12,50, inclusief een warm
onthaal vanaf 19:30u en een glaasje glühwein in de pauze. Aanmelding uitsluitend door
een mail te sturen naar: info@vriendenvanberbice.nl.

Janneke Tanja is een gepassioneerd verhalenverteller die
jong en oud mee kan nemen in de mooiste wereld die er
bestaat: die van de eigen fantasie. Zij vertelt al bijna 20 jaar
verhalen aan kinderen en volwassenen op de meest
uiteenlopende locaties: van scholen tot musea, in tipi’s en
theaters en op festivals in binnen- en buitenland. Ook geeft
zij cursussen op het gebied van vertellen en improvisatie.
Kijk voor meer informatie op: www.behindthestory.nl.

Noodklok voor klimaat
Hoezo winterslaap? Op 1 december luidden twee van de drie
aanwezige luidklokken op Berbice. De huisklok uit 1674 hangt
tussen de twee loggia’s aan de zuidkant van het hoofdhuis en
gaf goed geluid!. Samen met 345 andere klokken in Nederland
lieten zij hun stem horen om twee minuten voor twaalf (11.58
uur) als ‘Noodklok voor het Klimaat’. “Het is twee voor twaalf,
de opwarming van de aarde moet stoppen!”

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

