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Nieuwe topografische aspecten 
betreffende de voormalige buitenplaats 
'Saxenburg' te Bloemendaal 

In 1971 ver cheen van de hand van mejuffrouw A.M.G. 
Nierhoff een boekje over de geschiedenis van de vroeg
zeventiende-eeuw e buitenplaat 'Saxenburg' '). 
Deze in 1799 afgebroken hof tede tond ongeveer op 
de plaats van het huidige, in 1917 gebouwde landhuis 
'Saxenburg' aan de Mollaan no. 1 te Bloemendaal. Het 
werkje bevat een groot aantal illu tratie , waaronder een 
viertal afbeeldingen van het hui voor de afbraak. In 
1954 had kunsthistoricus prof. dr. l.Q. van Regteren 
Altena een artikel aan deze buitenplaats gewijd, naar 
aanleiding van een in 1651 door Rembrandt vervaardig
de ets waarop een landhuis in een weids land chap 
staat afgebeeld 2

). Lange tijd meende men dat dit de 
buitenplaat 'Kommerrust' van de Am terdam e belas
tingontvanger Johan Uytenbogaert bij Naarden betrof, 
totdat Van Regteren Altena het gebouw met karakteri -
tieke toren en poortgebouw definitief als het hui 'Saxen
burg' te Aelbertsberg of Bloemendaal herkende (afb. 1 
en 2). Eigenaar van de hofstede wa toen de vermogende 
Amsterdamse koopman Chri toffel Thij z (16o3-168o). 
In het bewuste artikel is naa t de in piegelbeeld weerge
geven et 3) een eveneens door Rembrandt vervaardigd 
olieverfschilderij met dezelfde voor telling gereprodu
ceerd, al mede een gewassen pentekening vanuit een 
hoger en iets gewijzigd tandpunt (afb. 3). Buiten deze 
belangrijke zeventiende-eeuw e afbeeldingen is de oog t 
aan topografische afbeeldingen helaas zeer beperkt. Het 
betreffen een tweetal chetsje uit 1718 van Hendrik 
Pola 4) (1675-1748), waarbij de voor- en achterzijde, 
respectievelijk de zuid- en noordzijde van het hui wor
den weergegeven (afb. 4 en 5) en een wat primitief 
aandoende gewa en pentekening van het front van het 
huis door de Amsterdam e amateurhistoricu Andrie 

choemaker 5) (1660-1735) uit 1733 (afb. 6). 
Geruime tijd nadat Nierhoff werkje was verschenen, 
werd op een Am terdam e kunstveiling een tot dusver 
onbekende en anoniemc grijsgcwasscn pcntckcni.ng, on-

1. Rcmbrandt, Gczicht op 
' axcnburg' en omgcving. Ets, 
omgczct in spicgclbccld . (Rijks
prcntcnkabinct Amsterdam . B 
234). 

dertiteld 'Saxenburg' onder de hamer gebracht (afb. 7). 
Uit de teken tijl, met name de boom Jag en de manier 
waarop de details met het penseel zijn ingevuld, kan 
worden afgeleid dat het om een karakteristiek werkje 
gaat van de belangrijk te achttiende-eeuw e topografi-
che kunstenaar Cornelis Pronk (1691-1759). De zorg

vuldige manier waarop de tekening is uitgewerkt wij t 
crop dat het een atelierver ie betreft, hoogstwaar chijn
lijk naar een ter plaatse vervaardigde schets, die vermoe-

delijk rond 1730 in opdracht van de toenmalige ze de 
eigenaar van 'Saxenburg', de vermogende Am terdamse 
koopman en bewindhebber van de Oo t-Indi che Com
pagnie Hendrik Trip ( 1685-1737), zal zijn vervaardigd ~>). 
Opvallend is, dat de kunstenaar de hofstede nadrukke
lijk vanuit de achter- c.q. noordzijde heeft weer
gegeven 7). Dit wettigt de veronder telling, dat deze 
afbeelding er een i van een et van twee gezichten op 
het hui , namelijk op de voor- en achterzijde ervan. Deze 
achttiende-eeuw e voorliefde voor pendanten wordt ons 
ook aan de hand van de beide schetsjes van Pola duide
lijk ge'illu treerd . 
lntu en betekent Pronk tekening niet alleen een inte
re ante aanvulling op de reed bekendc achttiende
eeuw e afbeeldingen van 'Saxenburg', maar teven · 
vormde deze de directe aanleiding om een topografisch 
a pect van het werk van Rembrandt, dat met on~e bui
tenplaats verband houdt, opnieuw voor het voethcht te 
brengen. 
Zoal bekend, bracht Rembrandt in 1651 een bezoek aan 
de tweede eigenaar van 'Saxenburg', de Amsterdammer 

hristoffel Thijsz. Van deze vcrmogende koop~an c~ 
dicns familiclid Jan Belten had de schildcr op 5 Januan 



2 . Rembrandt. GeLicht op het 
huis • axenburg' . Detail van 
afb. 1. 

1639 het (Rembrandt)hui aan de Jodenbree traat te 
Am terdam gekocht oor de omma an f 13.000,-. 

en gedeelte van het bedrag had hij contant betaald 
en r het re terende bedrag had hij een hypotheek 
gekregen. Mede tenge olge an mindere opdrachten 
van de laat te jaren wa de kun tenaar in financicle 
problemen geraakt waardoor hij zijn erplichtingen te
gen ver Thij z niet meer kon nakomen. Rembrandt zal 
bij die gelegenheid Thij z' hulp hebben inger epen en 
aangezien deze een bewonderaar an de childer wa , 
zal hij hem, naar mag worden aangenomen, terwille zijn 
gewee t. 
Tijden dit verblijf ont tonden de eerder gen emde af
beeldingen an de buitenplaat en omgeving, waarbij 
met name de gect te r telling een indrukwekkend 
beeld te zien geeft van het do r geb mte omge en 
herenhui met toren en poortgebouw en op enige af-
tand, in het erlengde daarvan, het ederland e Her
ormde kerkje an Bl emendaal (afb. 2). Link op de 
oorgrond de bleekvclden waar men bezig i met zoge-

naamde h pan n het linnen te begieten en recht 
op de achtergrond ontwaart men aan de horizon de 
contouren van de tad Haarlem met de rote of t. 
Ba kerk. nwillckeurig rij t de raag of dit gcct te 

'\ Rcmbrandt . Gc11 ht op 
lfaarlem . Gcwa n pcntel.c
nmg. (Mu..cum Bo>man' van 
Bcunmgen. Rotterdam) . 
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S· llendril. Pola. Saxenburg 
noord oo't' 1 0 t 17 11!. Pcn
tcl.cning ( R1Jk'arch1cf oord
hollaml. llaarlcm) . 
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4· Hendnl. Pola . axenburg 
U}d sy. Pentekening. (Rijl.sar

chicf oordh lland. Haarlem) . 
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6 ndri hoemaker. Het 
hui~ · axenhurg · a an de voor
lijde . Ge\\a~<,en pcntekening. 
(Foto: Rijk~burcau voor Kunst· 
h"ton chc Documcntatic . 
\ Gra\cnhagc) . 

7· omcli Pronk . • axcnburg' 
aan de achtcrzijdc. cwas~n 

pcntckcning. (Part. bczit). 

p rtret van ' a enburg' en wijde omgeving in opdracht 
van Thij z ervaardigd i . Deze kun tvorm leende zich er 
namelijk bij uit tek voor om zijn min of meer ge·i oleerd 
gelegen zomerverblijf meer bekendheid te ge en. 
Bij het bepalen van Rembrandt tandpunt in het duin
gebied, telde Van Regteren Altena zich op het land
punt, dat de kun tenaar de voor telling vo r de et vanaf 
het hoge duin 't Kopje had va tgelegd. Wanneer men 
echter anaf 't Kopje in o telijke richting kijkt, i het 
verra end te bemerken dat de werkelijkheid enkele 
opvallende topografi che ver chillen te zien geeft ten 
opzichte van de oor telling op de prent. 
Wat in de eer te plaat op alt i het feit dat het per pec
tief, gezien vanaf 't Kopje, niet overeenkomt met de 
voor telling op de et . De werkelijkheid laat zich me r 

8. Fragment van ccn recent 
kaart van de gcmccntc Bloc
mcndaal. ( cmccntc-archicf 
Blocmcndaal) . 

met de getekende (afb. 3) dan met de gect te afbeelding 
vergelijken. In de tweede plaat be indt de t. Ba okerk 
zich hemel breed dichter in d buurt van de buitenplaat , 
maar opmerkelijker i dat het kerkje van Bloemendaal 
in werkelijkheid op ruime af tand link van • a enburg' 
ligt, terwijl het op de prent recht an het huis, in het 
erlengde van het p rtgebouw, wordt gezien. AI we 

ervan uitgaan dat de et topografi eh nauwkeurig i weer
gege en, dan moet het mogelijk zijn om Rembrandt 
tandpunt in het duingebied redelijk nauwkeurig aan te 

ge en. 

; 
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Met behulp an een recente kaart van de gemeent 
Bloemendaal (alb . ) i anuit de a van het genoemde 
kerkje (A) een rechte lijn uitgezet naar de plaat waar 
de uit 1762 daterende toegang p ort an ' a enburg' 
(B) zich bevindt 8

) . In het erlengde krui t deze lijn d 
weilanden van Duin en Daal (zie de bleekvelden op afb. 
2) en eindigt op een n g nader te noemen punt ( ) in 
de daarachter gelegen duinrand . 

aa t het bepalen van de jui te richting i k het h g-
tea pect an belang om Rembrandt tandpunt in de 
duinrand meer concreet te kunnen aanwijzen. 

en ergelijking tu en de geet te en de getekende af
beelding leert, dat de eer te , gezien het per pectief, 
vanuit een lager tandpunt vervaardigd i . Het hui b -
vindt zich in het centrum an de compo itie onge eer 
ter hoogte an de horizon. De gewa en pentekening 
daarentegen i , gezien het per pectief, vanuit een hoger 
en een iet naar recht gericht tandpunt va tgelegd . 
Hierbij vormde niet de hof tede het uitgang punt an 
Rembrandt arti tieke beleving, maar wa het veeleer 
het indrukwekkende ergezicht op de tad Haarlem met 
de St. Bavo in het centrum dat de kun tenaar in pireerde 
tot het maken van deze ugge tieve chet . In tegen tel
ling tot de et vormt de uiter t link onder de horizon 
geplaat te hof tede ' a enburg' lecht een accent in het 
land chap. 
De tekening i hoog twaar chijnlijk vanaf een hooggele
gen duintop aan de tegenwoordige Hoge Duin en Daal-
eweg (D) getekend. Oat Rembrandt tandpunt v r 

de et daarom beneden deze weg gezocht dient te wor
den ligt , gezien het ver chil in per pectief, r de hand. 
Het preci ieren van Rembrandt waarneming hoogte 
tuit echter op problemen omdat, in tegen telling tot het 
rije uitzicht vanaf 't Kopje , het zicht anuit de duinrand 

achter Duin en Daal door hoogopgaand geboomte wordt 
bemoeilijkt. Met enig vo rbehoud chat ik Rembrandt 
tandpunt voor de et op ea. drie meter boven de Midden 

Duin en Daal eweg ( ) en gezien de reed aangege en 
richting luidt de v orzichtige conclu ie, dat Rembrandt 
waarneming punt voor de et op ngeveer drie meter 
boven d Midd n Duin en Daal eweg, aan den rdzijde 
an de Karmeltrap 9), p het grondgebied van perceel 

no. 16 i te itueren. Op de kaart i de bewu te pick met 
aangeduid w). 

ind 1954 heeft ' axenburg' grotere bekendheid gekre
gen d r de v nd t van Van Regteren Altena . Oat de 

oten 

ge childerde, geteJ..ende en gect te afbeeldingen jui t 
d or Rembrandt ver aardigd zijn, geeft aan nze buiten
plaat een e tra relief. 
Wat de achttiende-eeuw e topografi che gezichten be
tre ft , mo t ' a enburg' helaa in kwalitatief opzicht met 
veel minder gen egen nemen . Gelukkig i daar met 
Pronk tekening enige e randering ingekomen. Te wen-
en alt, dat de mogelijke tegenhanger an deze tekening 

vroeg of laat nog een bo en water zal komen. 

1. A .M. . icrh ff. Dt hofi ttde axenburg in Atlbert berg of Blot
mendaal (Haarlcm. 1971). 

2 . 1.0. van Regtcrcn Aliena. ' Retouches aan on Rembrandtbceld, 
2. Het land hap van d n udweg r', Oud Holland, ()() ( 1954) 
pp. 1-17-

3· angezien Rembrandt zijn et n in piegelbceld pleegde weer te 
g ven. zijn de afbceldingen 1 en 2 omwille van het t pografisch 
a peel in tegenzijdige richting g reproduceerd. 

4· gl. B. . ligg rs. • en getekend rei verslag uit 171 d r Hen-
drik P la', Libtr Amicomm A . G. van der ttur (Haarlem. 1 ) , 

pp. 141-163. 
5· Koninklijke Bibli th ek te • ravenhage. hand hrift van hoe-

maker (7 43. 176) . 
6. Om treek 17 o heeft Pr nk m erdcre uitgewerkte tekeningen 

van buitenplaatscn rond Haarlem vervaardigd . zoal he t naa t 
• a enburg' ge legen ' Hui te Bloemendaal' (Gem. Archief Haar
lem) en twee pcndanten an het hui ' R lland' te Overveen (Part . 
bczit) . 

7· Deze tekening (afb. 7) en de overeenkom tig het door H. 
Pola (afb. 5) zijn vanuit hetLelfde tandpunt vervaardigd . en in 
h t g pringend d tailverschil vormt het grote m erne huif
ven ter in d tinker uitbouw op Pronk tekening. tegenover een 
vijftal kl in ven ters died tinker achtergevel in 171 n g ierden. 

8. In 1762 werd het oude poortg bouw door de nog be taande I -
gang poort vervang n. 
Bij opgravingen op het terrein van • axenburg' in de jaren ze tig 
van deze eeuw werden ter weerszijden van de tegenw rdige inrit, 
maar voornamelijk aan de linkerzijde ervan. teenr ten tangs d 
grachtwal blootgelegd. Hoog twaarschijnlijk waren dat overblijf-

1 van het v rmalige poortgebouw. die naar alle waarschijnlijk
h id meer we telijk van de tegenwoordig inrit heeft gelegen 
( i rhoff. p. So) . Daarom dient de tegenwoordig toegang poort 
geloka li erd te worden op d plaat van he t poortg bouwgedcelte 
dat Lich rechts van de inrit bcv nd. Het wa jui 1 dit gedeelte van 
het ge uw dat de tijd in het verlengde van het Bl mend at 
kerkje ge itueerd was. 

9· De ongeveer 10 meter hoge trapverbinding die de Midden- en 
H ge Dum en Daal weg met elkaar verbindt . i eveneen p d 
kaart weergegeven . 

10. De af land tu n het hier aangege en tandpunt en het in 1954 
veronderstelde kijkpunt vanaf 't Kopje. bcdraagt he met br ed 38o 
meter in Luidelijk richting. p de kaart i het Bloemendaalsc 
K pje met een zwarte tip bij F aangegeven . 
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