
 

Symposium Buitenplaatsbezoekers in de achttiende en negentiende eeuw 
Oranjerie Kasteel Twickel, vrijdag 30 september 2016 

In samenwerking met de Stichting Twickel 

organiseert de Stichting Werkgroep 

Adelsgeschiedenis een symposium over 

buitenplaatsbezoekers in historisch perspectief. 

Vandaag de dag zijn buitenplaatsen een populaire 

bestemming voor een cultureel dagje uit. Deze 

traditie gaat veel verder terug dan 2012, het Jaar van 

de Buitenplaats. In de achttiende en negentiende 

eeuw waren buitenplaatsen geliefd onder 

hooggeplaatste heren en dames op reis. Velen 

beschreven hun ervaringen in dagboeken en 

reisverslagen. Met behulp van deze en andere 

bronnen kunnen we interessante vragen 

beantwoorden. Wat was de aantrekkingskracht van 

buitenplaatsen? Hoe gingen buitenplaatsbewoners 

om met bezoekers? Hoe ontwikkelde zich de interesse in de buitenplaats? En wat was de invloed van bezoeken 

aan buitenlandse buitenplaatsen op de Nederlandse buitenplaatscultuur?  

Het symposium zal plaatsvinden op een prachtige locatie: in de oranjerie van Kasteel Twickel. In de tweede helft 

van de achttiende eeuw liet Carel George graaf van Wassenaer Obdam rondom het kasteel een landschapspark in 

vroeg-romantische stijl aanleggen. Schriftelijke bronnen melden in 1760 voor het eerst het bestaan van een 

oranjerie in het park. In de negentiende eeuw is het park heringericht door de bekende landschapsarchitecten Jan 

David Zocher jr. en Eduard Petzold. In 1999 is begonnen met een herstelplan van het park naar een ontwerp van 

Michael van Gessel. Hierdoor is de historische ontwikkeling van het park vanaf de zeventiende eeuw zichtbaar 

gemaakt.  

Tijdens het symposium presenteren verschillende sprekers hun onderzoek. Daarenboven wordt een toelichting 

gegeven op actuele ontwikkelingen op en rond Kasteel Twickel. Aansluitend krijgen deelnemers de mogelijkheid 

om zelfstandig of onder leiding van een deskundige gids het park van Twickel te bezoeken. Inbegrepen zijn een 

verzorgde lunch, twee momenten voor koffie of thee en een afsluitende borrel. 

 

 

Programma 
10.00 uur  Inloop met koffie en thee 

 

  Sessie 1  

10.30 uur Welkomstwoord van de dagvoorzitter  

 Rob Bloemendal 

 Beheerder buitenplaats Twickel 

 

10.40 uur Contextualisering van een genre: beschrijvingen van Grand Tours en toertjes in vroegmodern 

  Europa 

  Yme Kuiper  

 Bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen, Rijksuniversiteit Groningen 

 

11.05 uur Het levende museum. Tours naar de buitenplaats in de lange achttiende eeuw 

  Hanneke Ronnes 

 Universitair docent Cultuurgeschiedenis van Europa, Universiteit van Amsterdam 

 

11.30 uur Een in 1799 gemaakte zesweekse reis door Nederland 

 Jan Holwerda 

 Bureau Groen Verleden 

 

11.55 uur Vragen/discussie 

 

12.10 uur Lunchpauze 

 

 

 



     Sessie 2 

13.10 uur Wandelaars in het park van Twickel rond 1794 

 Aafke Brunt 

 Archivaris Huisarchief Twickel 

 

13.35 uur Het park van Twickel, toen en nu 

 Renske Ek 

 Zelfstandig botanicus, gespecialiseerd in historische plantencollecties 

 

14.00 uur Toelichting op de herinrichting van de achterplaats van Twickel 

 Roderik zu Castell-Rüdenhausen 

 Bewoner Kasteel Twickel 

 

14.20 uur Vragen/discussie 

 

14.30 uur Rondleiding door het park van Twickel 

 

15.15 uur Pauze met koffie en thee 

 

 Sessie 3 

15.45 uur  De waardering van Engelse en Duitse adellijke residenties door Nederlandse reizigers in de  

  achttiende eeuw 

 Renske Koster  

 Onderzoeksassistent, Universiteit van Amsterdam 

 

16.10 uur De jardin anglo-chinois in Steinfurt en zijn Nederlandse bezoekers 

 Wim Meulenkamp 

 Zelfstandig tuinhistoricus 

 

16.35 uur Vragen/discussie en afsluiting 

 

17.00 uur Afsluitende borrel 

 

Praktische informatie en aanmelding 
Kosten en aanmelding 

Met dank aan de Stichting Twickel kunnen geïnteresseerden deelnemen aan het symposium voor een zeer 

aantrekkelijk bedrag. De deelnamekosten bedragen € 30,- per persoon. Leden van de Werkgroep 

Adelsgeschiedenis en Vrienden van Twickel betalen slechts € 22,50. U kunt zich aanmelden door een  e-mail te 

sturen naar info@adelsgeschiedenis.nl en na bevestiging het verschuldigde bedrag over te maken op NL30 INGB 

0006 5604 63 t.n.v. de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis te Zwolle o.v.v. Buitenplaatsbezoekers. Indien 

gewenst kunt u uw functie / organisatie vermelden voor op uw naamkaartje. Let op! er is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 16 september. 

 

Bereikbaarheid 

Het symposium vindt plaats in de oranjerie van Kasteel 

Twickel. Ingang via Landgoedwinkel Twickel. 

Twickelerlaan 7, Ambt Delden. 

 

Reist u per auto? 

Bezoekers van het symposium kunnen gratis parkeren op 

de parkeerplaats aan de Twickelerlaan. 

 

Reist u met het openbaar vervoer? 

Vanaf Station Delden loopt u in tien minuten naar 

Kasteel Twickel. Vanaf Centraal Station Almelo vertrekt 

twee keer per uur bus 66 richting Neede/Delden. Als u 

uitstapt bij bushalte Carelshaven, is Twickel op 

loopafstand. 


