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‘Vertrouwen 
vormt de basis’
HENK HOOGEVEEN 

33 jaar, architectuurhistoricus, werkzaam als  
adviseur architectuurhistorie bij de Rijksdienst  
voor het Cultureel Erfgoed

‘Ik ben opgegroeid in Veenendaal, tegen landgoed 
Prattenburg aan. Als kind tekende ik al kastelen, 
landhuizen en tuinen. Ik was altijd bezig met  
huizen en ik wilde architect of makelaar worden. 
Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij architec-
tuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
Nog altijd spreken landgoederen me aan. Nu van-
wege de combinatie van architectuur, het groene 
erfgoed en de persoonlijke geschiedenis. En de  
halve romanticus in me waardeert deze plekken 
vanwege het ideaalbeeld dat je een eigen wereld 
kon creëren. Terwijl ik goed weet wat de keerzijde 
is: er moet keihard worden gewerkt om dit erfgoed 
overeind te houden. De beeldvorming klopt niet 
met de werkelijkheid. Ik zie nu niet meer alleen de 
schoonheid, maar ook wat het vraagt van een eige-
naar in visie, beheer en investeringen. Ik beschouw 
het als uitdaging om bewustzijn te creëren van deze 
inspanningen en om betrokkenheid te verzilveren  
in geld (voor de instandhouding) of in draagvlak.

DE ANDERE KANT
Mijn studie heb ik mede kunnen bekostigen met 
geld dat ik verdiende met werkzaamheden op land-
goed Prattenburg. Ik heb de eigenaren destijds een 
brief gestuurd met de vraag of ik wat voor hen kon 
betekenen. Daar is een warm contact uit ontstaan. 
Ik heb er van alles gedaan: veel als vrijwilliger,  
zoals het rondleiden van groepen en schoolklassen. 
Maar daarnaast werkte ik in de tuin, in het archief, 
op kantoor en ik was chauffeur voor meneer. Tijdens 
mijn studie woonde ik ook in de oude portiers-
woning. Ik heb hierdoor de andere kant van een 
landgoed ervaren en alles wat bij het onderhouden 
daarvan komt kijken.
Deze kennis komt nog altijd goed van pas bij mijn 
werkzaamheden. Na mijn studie wilde ik met land-
goederen en buitenplaatsen gaan werken. Ik ben 
toen bewust bij de gemeente Rheden uitgekomen. 
Het erfgoedbeleid van deze gemeente berust op 
tijdsinvesteringen in de relaties met eigenaren. Ik 
heb daar gezien dat er veel pijnpunten bestonden  
in de relatie tussen de overheid en particuliere  
eigenaren. Bij mijn huidige werk kan ik deze  
perspectieven combineren.

In onze verhalen over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen 
gaat de aandacht meestal vooral uit naar hun verleden en naar 
alle pogingen om ze te behouden of iets aan ze toe te voegen.  
We hebben maar weinig oog voor het perspectief van de aller-
nieuwste generatie. Het Buiten wil daar verandering in brengen 
met een driedelige reeks waarin jonge eigenaren, professionals, 
onderzoekers en adviseurs worden geportretteerd. In dit num-
mer de eerste aflevering: de onderzoekers en adviseurs.

Een nieuwe generatie  
erfgoed onderzoekers en  
-adviseurs aan het woord

Willemieke Ottens
Architectuurhistoricus 
Henk Hoogeveen  
voor Prattenburg.  
Foto Merel Haverman

‘Als niemand voor je opkomt, wat is dan je waarde?’ 
Zomaar een vraag over de maatschappelijke relevan-
tie van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen  
die mij in de afgelopen periode bezighield. De vraag 
werd onlangs ook heel terloops opgeworpen door 
Henk Hoogeveen, adviseur architectuurhistorie bij 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Met hem en 
vier andere jonge onderzoekers en adviseurs sprak  
ik over hoe ze geïnspireerd zijn geraakt door de we-
reld van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, 
over welke betekenis dit erfgoed voor hen heeft  
en wat ze zien als belangrijkste ontwikkelingen en 
uitdagingen in hun vakgebied. 

Verbinden als 
sleutelwoord

Ze stellen zich voor en kiezen positie, soms uitge-
sproken en dan weer genuanceerd. Groot is hun en-
thousiasme en betrokkenheid. Dat geldt niet alleen 
met betrekking tot (wetenschappelijk) onderzoek, 
maar zeker ook als het gaat om het creëren van 
maatschappelijk draagvlak. Optimistisch en zelfs 
soms activistisch is hun toon als ze het hebben over 
de rol die dit erfgoed kan spelen bij maatschappe-
lijke en ruimtelijke opgaven. ‘Maar dan moeten  
we wel een plek durven innemen’, hoorde ik. Het 
sleutelwoord blijkt verbinding: tussen wetenschap 
en samenleving, tussen uiteenlopende vakgebieden 
en onderzoeksmethodes, tussen overheden en eige-
naren en tussen verleden, heden en toekomst.

Als ik naar de generaties eigenaren kijk, zie ik ver-
schillen. De oudere generatie heeft veel nare aan-
varingen gehad met de overheid. Zij zoeken je niet 
zomaar op en als er contact is, heeft dat sneller een 
juridisch karakter. Bij de nieuwe generatie ervaar  
ik dat er vaker vroegtijdig contact wordt gezocht  
en dat ik op een andere manier betrokken word.  
Het belangrijkste in mijn werk vind ik het winnen 
van vertrouwen. Je moet waardering hebben voor 
een initiatiefnemer die zijn nek uitsteekt, of een 
grote investering wil doen. Die plannen kan je niet 
zomaar van papier beoordelen. Je moet ter plekke 
komen kijken. Dan kan je meedenken in plaats van 
alleen maar toetsen. Ik probeer mensen hiervan be-
wust te maken. Kom je met een definitief plan, dan 
vraag je aan de ander om in een toetsrol te kruipen. 
Kom je met een schets of een vraag, dan wordt het 
eerder een gezamenlijke zoektocht. De Rijksdienst 
is natuurlijk een kennisinstituut. Vanuit ons vak is 
kennis belangrijk, maar vertrouwen vormt de basis.

ZOEKEN NAAR DE RODE DRAAD 
Landgoederen zijn levende fenomenen: alle genera-
ties hebben iets toegevoegd. De generatie die nu 
aan het roer staat, zorgt voor het behoud, maar 
voegt – met respect voor het verleden – ook nieuwe 
dingen toe. Daar moet ruimte voor zijn. Als onder-
zoeker of adviseur moet je zoeken naar de rode 
draad van de plek en tegelijkertijd duiden wat je 
hebt gelezen of gehoord. Dat helpt om uitwerking  
te geven aan wat past op een specifiek landgoed. Zo 
waak je ervoor dat ook bij nieuwe ontwikkelingen 
de eigenheid van de plek behouden blijft.’
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‘Kennis over  
muziek praktijken  
kan huismusea nieuw  
leven inblazen’ 
JORIS VAN SON

28 jaar, cultuur- en muziekhistoricus, als  
onder zoeker werkzaam bij Museum Havezate 
Mensinge in Roden en als buitenpromovendus  
aan de Universiteit Utrecht werkend aan een 
promotie onderzoek naar huiselijke muziek-
beoefening onder de adel en het patriciaat  
in achttiende-eeuws Nederland.

‘Mijn interesse in de wereld van buitenplaatsen, 
landgoederen en kastelen is vrij laat en bij toeval  
tot stand gekomen. Ik heb me onder andere laten 
inspireren door series als Downton Abbey en de  
programma’s van Jort Kelder. Maar ik ben vooral op 
het spoor gekomen tijdens mijn onderzoeksmaster 
muziekwetenschap, die ik volgde aan de Universiteit 
Utrecht. Bij het vak “Historic House Museums”  

‘Met interdisciplinair 
onderzoek herken je 
patronen en variaties’
DIANA SPIEKHOUT

33 jaar, archeoloog, in 2020 gepromoveerd op het  
middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 
tegenwoordig werkzaam als conservator middel-
eeuwen en terpencultuur bij het Fries Museum.

‘Kastelen en buitenplaatsen zie ik als fenomenen die 
aan elkaar verwant zijn. Ze hebben vaak een gedeel-
de geschiedenis. Tegelijkertijd zijn het verschillende 
fenomenen. Vergelijk het met twee afzonderlijke 
cirkels die een soort overlap in het midden hebben. 

WEINIG AANDACHT VOOR KASTELEN
Ik heb het gevoel dat het binnen die cirkels aardig 
vast zit. Er is momenteel amper aandacht voor kas-
telenonderzoek en voor middeleeuwse geschiedenis 
en archeologie binnen de Nederlandse universitei-
ten en bij stichtingen die zich bezighouden met 
deze fenomenen. Vaak wordt er gedacht dat we het 
allemaal al wel weten. Maar als je dan beter kastelen 
bestudeert, blijkt die veronderstelling niet te klop-
pen. En kennis is juist zo belangrijk, want kastelen 
zijn het begin van bepaalde structuren en machts-
verhoudingen die zich na de middeleeuwen door-
zetten. Het gaat om processen die al heel vroeg be-
ginnen. Je kan deze geschiedenis ook nodig hebben 
in bijvoorbeeld het achttiende-eeuwse buitenplaats-

bezochten we meerdere huismusea in Nederland, 
waaronder een aantal landhuizen. Tijdens deze  
bezichtigingen vroeg ik me telkens af of er in de  
gebouwen ook muziek werd gemaakt, hoe dat ge-
beurde, in welke ruimtes en wat voor muziek. Ik 
wist inmiddels dat muziek een belangrijk onderdeel 
was van het sociale en culturele leven in welgestel-
de kringen. In muziekhistorisch onderzoek wordt 
wel gesproken over de rol van muziek maken in der-
gelijke milieus, maar de ruimtes waarin dit plaats-
vond, waaronder kastelen, buitenplaatsen en land-
huizen, zijn doorgaans slechts een voetnoot. 
Met mijn onderzoek hoop ik muziek met dit erfgoed 
te kunnen verbinden. We beschikken in Nederland 
over prachtige huismusea. In deze musea zie je 
vooral objecten, waar vaak wat over te lezen is  
of verteld wordt. Ik denk dat kennis over muziek-
praktijken nieuw leven kan blazen in deze ruimtes.

VERHALEN DELEN OP MENSINGE
Hierin liggen de raakvlakken met mijn onderzoek 
op Museum Havezate Mensinge in Roden. Ook daar 
zijn prachtige ruimtes met mooie objecten, die al-
leen tot leven komen wanneer we met nieuwe ken-
nis de ruimtes verder in weten te kleuren. Dat kun-
nen verhalen zijn over hoe mensen in verschillende 
tijden leefden, wat ze deden in de ruimtes en welke 
betekenis bepaalde schilderijen of andere objecten 
voor hen hadden. 
In het omvangrijke archief van Mensinge doe ik on-
derzoek naar de geschiedenis van het huis, de bewo-
ners en de relatie van het landgoed tot de omgeving. 
Ik werk hiervoor nauw samen met conservator Anja 
Sinnige. Het is belangrijk dat alle kennis direct ge-
deeld wordt. Allereerst met vrijwilligers, die deze 
vervolgens kunnen uitdragen richting bezoekers. 
Mensinge draait voor het belangrijkste deel op een 
grote groep vrijwilligers. Die zijn de belangrijkste 
schakel naar bezoekers. Met hun enthousiasme en 
verhalen weten ze de historie van de havezate tot 
leven te brengen. 

VERBINDING MET DE HUIDIGE TIJD
Voor mij zijn buitenplaatsen, landgoederen en kas-
telen interessant als uiting van een bepaalde cul-
tuur. Hierin ligt ook de uitdaging. Het is belangrijk 
om deze plekken relevant te maken voor de dag  
van vandaag. Wanneer je een landhuis binnenstapt, 
ervaar je een vervlogen tijd. Tegelijkertijd neem  
je hierbij de huidige belevingswereld en je eigen  
referentiekaders mee. Met kennisdeling en publieks -
activiteiten moet een vertaalslag tussen die histori-
sche tijd en onze huidige tijd tot stand komen.’

onderzoek. Zelfs in de huidige tijd en het actuele 
beheer is kennis over de middeleeuwse bouwfasen 
belangrijk. Het gaat in feite om een doorgaande lijn, 
waarvan het begin nu vaak wordt vergeten. De ge-
laagde, lange geschiedenis is uitermate belangrijk 
voor deze complexen. Ze krijgen daarmee een  
aanvullende betekenis en extra cultuurhistorische 
waarde. Je moet alleen wel in staat zijn om “de  
codes te lezen”. Ik zie daarvoor binnen het kastelen-
onderzoek een grote toegevoegde waarde van de 
interdisciplinaire aanpak. Zelf hanteer ik die door  
disciplines als landschap, kunstgeschiedenis, archeo-
logie en geschiedenis zowel aan elkaar als aan ver-
schillende schaalniveaus te verbinden. Dat is belang-
rijk om patronen en variaties te herkennen. 
Zo werd bijvoorbeeld binnen de archeologie lange 
tijd op opgravingen vaak het model van de chateau  
la motte geprojecteerd. Het gevaar is dat je daarmee 
al snel klem zit in een tunnelvisie. Terwijl als je van-
uit meerdere disciplines naar zo’n plek kijkt en ver-
schillende bronnen gebruikt, je veel meer variatie 
zult zien. Om daaraan betekenis te kunnen geven, 
moet je ook kennis hebben van bijvoorbeeld de  
samenleving, machtsstructuren, landschappelijke 
condities en ontginningen. 

SCHAKEL TUSSEN WETENSCHAP EN PUBLIEK
De interdisciplinaire aanpak is voor onze generatie 
een belangrijke sleutel om verder te ontwikkelen.  
De aanpak is namelijk ook een prachtig bindmiddel 
om een zo breed mogelijk verhaal te vertellen, waar-
mee je een groot publiek kunt bereiken. In mijn hui-
dige werk als museumconservator ben ik de schakel 
tussen de wetenschap en het publiek. Wat ik veel om 
me heen zie, is dat de informatie uit wetenschappe-
lijke publicaties het publiek niet bereikt. Voor de toe-
komst van cultuurhistorisch onderzoek is het juist 
belangrijk om de brug te slaan naar de samenleving. 
De positie van onderzoekinstituten wordt namelijk 
steeds slechter. Je ziet dat wetenschappers hun be-
staan telkens moeten rechtvaardigen naar de samen-
leving. Daarin ligt de grootste uitdaging van onze  
generatie. Dan gaat het niet over het organiseren  
van een symposium, maar echt om meer. 
Bij het opzetten van tentoonstellingen werken we 
daarom samen met onderzoekers uit meerdere disci-
plines. We proberen actuele, diepgaande kennis op 
een publieksvriendelijke manier te publiceren. De 
algemene resultaten verwerken we in een tentoon-
stelling, zodat het publiek de nieuwste ontwikkelin-
gen gepresenteerd krijgt. Gelijktijdig kunnen onder-
zoekers laten zien dat hun onderzoek wordt opgepikt.’

Muziekhistoricus Joris 
van Son voor Mensinge 
in Roden, waar hij als 
onderzoeker werkzaam 
is. Foto Anna Büchele

Archeoloog Diana 
Spiekhout bij de water-
burcht in Eelde, die  
een belangrijke rol in 
haar proefschrift speelt. 
Foto Anna Büchele
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‘Landgoederen en 
buitenplaatsen zie ik als 
innovatieve knoop punten 
in het landschap’
BERT DE ROO

37 jaar, architect, werkzaam bij het onderzoeks  - 
centrum Futures through Design, dat verbonden is  
aan de School of Arts van de Hogeschool Gent en de 
Howest, en betrokken bij Interregproject Innocastle.

Architect Bert de Roo  
op de campus van de 
Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten  
in Gent. Foto Merel 
Haverman

plaatsen en landgoederen kan als onderlegger func-
tioneren en koppelingen tot stand brengen. Daarvoor 
moet je wel de gelaagdheid van deze plekken kennen 
en in staat zijn de landschappen goed te lezen. 
Juist daarin is de historische analyse betekenisvol. 
Met historische analyses is het mogelijk iets te vertel-
len over ontwikkelingen in verschillende tijdsperio-
den, waarom deze hebben plaatsgevonden en hoe 
erfgoed nieuwe betekenis kan krijgen in de toekomst. 
Zo kunnen we het beeld weerleggen dat erfgoed iets 
statisch is, waar je een hek omheen moet plaatsen  
en vanaf moet blijven. 

OORLOG IN ARCADIË 
De gelaagdheid van landgoederen en buitenplaatsen 
kom ik ook tegen bij het driejarig onderzoeksproject 
Oorlog in Arcadië, waar ik bij betrokken ben. 
Landgoederen en buitenplaatsen maken vaak onder-
deel uit van prachtige landschappelijke gebieden.  
Dat is de reden waarom ze hooggewaardeerd worden 
en veel bezoekers trekken. Vaak is niet te zien dat op 
veel van deze plekken de Tweede Wereldoorlog een 
grote rol heeft gespeeld. 
Met dit project proberen we het besef te vergroten 
dat de oorlog ook op de wereld van de landgoederen, 
buitenplaatsen en kastelen impact heeft gehad, bij-
voorbeeld op het naoorlogse beheer en het land-
schap. Soms is al wel wat bekend, maar veel informa-
tie is verbrokkeld en in het beheer is nog niet altijd 
aandacht voor dit erfgoed. Daarom werken we aan-
bevelingen uit over hoe hiermee om te gaan, zodat 
het oorlogserfgoed op sommige plekken een leesbare 
laag in het landschap kan worden.’

Landschapshistoricus 
Sazya Zeefat op land-
goed Windesheim in 
Zwolle, waar zij voor  
het project Oorlog in 
Arcadië onderzoek doet. 
Foto Peter van Hespen

‘We moeten een plek  
innemen in het debat  
om de ruimte’ 
SAZYA ZEEFAT

28 jaar, landschapshistoricus, werkzaam als adviseur  
cultuurhistorie en groen erfgoed bij Gelders Genoot-
schap, betrokken bij het project Oorlog in Arcadië.

‘Fenomenen als buitenplaatsen en landgoederen vind 
ik buitengewoon boeiend, omdat ze zo gelaagd zijn. 
Je kunt op veel verschillende manieren naar ze kij-
ken. Voor het historisch onderzoek betekent dit dat  
je aandacht moet hebben voor alle invloeden die het 
landschap hebben gevormd tot in de huidige tijd. 
Daarbij is ook de aandacht voor de sociale structuur 
belangrijk. Want wie waren de eigenaren, wat deden 
ze precies, hadden ze familie in de omgeving, bevon-
den ze zich in bepaalde netwerken, werkten ze altijd 
samen met dezelfde (tuin)architecten, et cetera. 
Dergelijk historisch onderzoek heeft als doel om 
weer vooruit te kijken. Het levert aanknopingspunten 
of aanbevelingen voor het huidig beheer of voor nieu-
we ontwikkelingen. Daarmee behouden historische 
landhuizen en landgoederen een dynamisch karakter. 

DYNAMISCH EN GELAAGD
In de huidige worsteling om de ruimte in Nederland 
hebben landgoederen, buitenplaatsen en kastelen 
naar mijn mening een grote relevantie. We hebben 
gezien dat het debat heel heftig kan zijn, omdat 
meerdere grote ontwikkelingen een claim leggen  
op een klein gebied en er veel belangen meespelen. 
We moeten als onderzoekers en adviseurs een plek  
in het debat innemen en voorin het proces meedoen. 
Zo kunnen we anderen laten zien dat (landschaps-)
geschiedenis een inspiratiebron kan zijn bij ontwik-
kelingen. Dat is iets wat we zelf al weten, maar wat  
in andere vakgebieden nog moet doordringen. Ik ben 
ervan overtuigd dat als wij aan het begin van zo’n 
proces betrokken worden, er meer draagvlak ontstaat 
bij alle partijen. Het erfgoed van kastelen, buiten-

NIEUWE RELATIES VERKENNEN
Ik zie het als een belangrijke opgave hier met multi-
disciplinair onderzoek een bijdrage aan te leveren. 
Aan de Hogeschool Gent verbinden we de histori-
sche kennis met disciplines als landschaps- en tuin-
architectuur, interieurvormgeving en digitaal  
ontwerp. We benaderen landgoederen vanuit ver-
schillende invalshoeken en zien ze niet alleen als 
fysieke elementen. 
Het zijn ook én vooral netwerken van mensen en 
dieren die op een bepaalde manier samen de plek 
vormgeven. Voor ons is dit netwerk van actoren  
interessant en draait het om de vraag hoe dit opti-
maal kan functioneren. Door het verkennen van 
nieuwe relaties in een netwerk, onderzoeken we 
kansen voor het landgoed. Hiervoor gaan we in  
dialoog met het beleid en werken we graag samen  
met kunstenaars. 
Als ik aan mensen vertel dat ik me met deze thema-
tiek bezighoud, stuit ik vaak op veel vooroordelen. 
Enerzijds wordt aan mij gevraagd waarom het rele-
vant is onderzoekstijd te investeren in private plek-
ken van gegoede burgers. Anderzijds spreken eige-
naren over de druk van de omgeving op hun domein 
en over het verkeerde beeld dat bestaat over de  
inspanningen in het landgoedbeheer. 
Ik denk dat het belangrijk is om ruimdenkender te 
zijn over deze plekken en met elkaar te kijken naar 
de potenties. Particuliere eigenaren hebben vaak 
enorm veel kennis over het beheer, de historie, het 
wild en het landschap, dat ze feilloos kunnen lezen. 
Die kennis wordt nog veel te weinig geactiveerd 
voor positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor 
alle nieuwe klimaatuitdagingen waarmee we gecon-
fronteerd worden. 

STEEDS BALANCEREN
Mijn ervaring als architect neem ik hierin mee.  
Als architect moet je ontwerp en visie met alle  
betrokkenen afstemmen en zorgen dat het project  
inspirerend communiceert naar de samenleving. 
Ook in praktijkgericht onderzoek rond landgoede-
ren en buitenplaatsen is dit een belangrijke strate-
gie. Uiteraard moet je met onderzoek en verkenning 
een verhaal onderbouwen. Maar vervolgens moet 
dit verhaal ook inspireren om draagvlak te realise-
ren en verandering te bewerkstellingen. Hierin is 
het steeds balanceren tussen inhoud en vorm, inno-
vatie en realiteitszin. Ontwerp is hiervoor uitermate 
geschikt omdat het een innovatieve toekomst visu-
eel tastbaar maakt. Dit maakt voor mij als architect 
dit soort onderzoek zo boeiend.’

Willemieke Ottens 
is als universitair docent werkzaam bij het Kennis-
centrum Landschapsgeschiedenis van de Rijks-
universiteit Groningen. Binnenkort verdedigt zij haar 
proefschrift over landgoederen in de twintigste eeuw.

‘Ik ben zeer geïnteresseerd in fenomenen als buiten-
plaatsen en landgoederen vanwege hun multifunc-
tionele karakter. In mijn optiek zijn het geen verstil-
de domeinen, maar levende plekken. In het verleden 
vond er altijd veel verandering plaats en waren het 
economische, politieke, culturele en innovatieve 
knooppunten in het landschap. Een belangrijke 
vraag is welke betekenis we deze plekken vandaag 
de dag geven. Op welke manier kunnen landgoede-
ren en buitenplaatsen ook in de hedendaagse con-
text onmisbare knooppunten in het landschap zijn? 
Gedacht vanuit het meest optimistische scenario 
zouden dergelijke domeinen, vanuit hun rijke ge-
schiedenis, een sturende rol kunnen nemen in de 
transities die we op vlak van klimaat, ruimtelijk be-
leid, toerisme, voedselproductie moeten aangaan.
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