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Tuingebouwen bij Smdwijck
A h Pastema

Op het landgocd Sandwijck bevinden zich twee fraaie tuingebouwen. Ue m a g is cchter hmlang we deze
twee bouwwerkjes nog kunnen bewonderen. Het verval gaat snel en zicht oprestauraticiser niet. Bij nadere
beschauwing blijken het t wee in tercssante voorbeelden. te zijn van ncgenllcnde-eeuwse tuinarchitectuur.

Tuingeboriwen
In hct achttiende-eeuwse Engeland ontwikkelde xicli
eenrornantiscl~etiiiiinlodc, waarin het tilingebouw een
kIaiignJkc cescl~akcl
werd tussen latxixhaps-etx landhuis
aditectiiur. Vanuit Groot-Bnttaiinië vmpreiddc: deze
i>ntwikkdingnch alras verder nver Europa. Men kwam
daarbij soms tot bimrre vormen, zogclia amde folly 's,
waariii de nosialgic liaar vrtieger tijden, verre lande11
ei] avontiirm zich wccrspiegeldci. Naast g~ilixlie
gcbciuwen, verreren er bijvoork~ldCliinese pagodes
en Moorse tcntcri in de parken bij de landliujzeii.
Niet alleen Sandwijck kende tuirigebouwen, ook
op de aiideri: Iandgoedereri in 13e Bilt warm en zijn ze
aaiiwexig; hijvriorkkd Je duiventoren legenover
Sandwijck, aan de anderc kant van de Utrwl~tscweg.
Ik;.& khtiorcie vrcicger hij he t lalidgod Armberg. Iii
dit ariikd kpalen we 011s echter tot de tuingebouwen
tip Sandwijck .

Polly's
IJc letterlijke betekenisvanhet woord,dwaaslieid,dckt
inlioxidelijk niet geheel de lading. Meli moet deze
gchíiuwci~in di: tijd van de rmaritick plaatsen. Iii de
natuur was het aange~~a;ui~vcrpo.mcninrie
tiiinspIde
men met gedachte11en gevoelens. Tn djc zin zijli tie
iuingebouwen bij Sandwijck folly's: ze dienen tot een
aangenaam verblijf in txn fraaie tuin. Maar zo uitbu~idig
als in Engeland ~ijride Hollandx folly's niet xfijn nooit
altee11 gericht op liet effect om ie verhazen, ze moeten
ook ergens voor dieneii.

Ik relatic met landgcderen
Lk.Hollandsi:koopman rekcmla Em ixfiie vcrcise voor
een landgocd was dat het zichzelf kon bedruipm. Ik.
exploitatie van bmdenjei~bhorid daartw mogelijktieden.
Zo vtrsmolt licl geilot van e n land1111is in m i Cr& park
met de prAtijk van degelijk koopmanschapm ontst cind
een w»iiomisclie cenheid van natuur ei1 ciiltuur. Het
landschap werd tip karakteristieke wijze omgevormd

t oi landgcd, met bijgchouwcn die niet allen fraai maar
nok niit tip mclesten zijn. Ik tuingebouwtri op Sandwijck
weerspiegelen iets van die geesteshouding. De kapcl is
niet alleen een romantisch bouwwerk, maar ook een
diiivcntorcn. Van oudsher was een duivcntoren een
sta tussymbotil, maar duiven m duiveeieren werden
vroeger ook gegekm. Voor de pergola geldt een
soortgelijke reden: het is een nuttig bouwsel bij het
kwcicen van ropen w dat was in dic tijd populair.

Van Laar's Tuinsieradenmagazijn'

In Ntxlerland kwamen in de ~xvcntieildeeeu'w al
mvotidigc:houten prieel(& oplsuidgciederm voor.Door
todoen van buitenlandse voorbeelden ontstonden in
dc achttiende eeuw ook hier fraaie bouwsels, waarvan
het gebruikte materiaal tiver het algemecn ezhter
eenvoudig en g o d koop hlcef.
Vari grotc invloed iri Nederland was het boek
Magank van Tuiri.&cien van G van Laar, dat in 1802
verscheen. Ik voorklderi daarin zijn door Van Laar
(int leencl aan reedsbestaande gebouwen ofzijn nieuwe,
door hem zelf ontworpeil gebouwen. Tot ver in de
ncgei~hdt:W W bkxf dit standaxdwk twmaangevmxi
voor lict Nederlandse tuiligebouw: tot l 867 verschtmen
diversc herdrukken. Vanuit Bilts oogpiint is het
i n t e r a m t dat de ka@ op Sdndwijck erin staat dgebecld
cri in de tekst compleet is beschreven.

Het is daarom goed mogelijk dat de kapel recds voor
1800 gcboiiwd is, liet boek van Van Laar verscheen
immers in I8U2. Het is echttr niet bekend of liet
ka~lletje,dat in tict h e k staat afgekId naar voorbceM
van Sandwijck is nagctckerid, of dat het juist als ontwerp
voor de houw van dat huis hceft geùiend.
Van Laar geeft in zijn boek nadere aanwijzingen
lioe de kapel er 7,ou moettn uitzien: 'kilKapel, mode
op doek gesc:hlderd. Ikze hchoort in een Box11, op m e

