PIJNENBURG

EEN “AANGENAAM GELEGEN, ZEER GEËXTENDEERD BUITENGOED”.
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Het landgoed Pijnenburg, zo’n 350 hectare groot, is grotendeels gelegen in de gemeenten Baarn en Soest, op
de grens van de provincies Utrecht en Noord-Holland en op uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. Kleinere
gedeelten zijn gelegen in de gemeenten Hilversum en Zeist. Pijnenburg grenst aan het grondgebied van
Paleis Soestdijk. Het landgoed is sinds 1860 in het bezit van de familie Insinger.
Geschiedenis
Het landgoed ligt in de Laagte van Pijnenburg, een lager gelegen gebied dat in de voorlaatste IJstijd werd
gevormd door opstuwend ijs. Het hoogveen dat hier toen ontstond werd in de middeleeuwen afgegraven voor
de turfwinning. Een ander deel van het landgoed, het Hooge Erf, is juist hoger gelegen en is een uitloper van
de stuwwal. Op deze door het ijs opgestuwde gronden ontstonden nederzettingen; er bevinden zich hier nog
grafheuvels uit de Bronstijd (2200-800 voor Christus).
Bij de Schenking van Achttienhoven in 1085 schonk bisschop Koenraad van Utrecht het veengebied bij de
Vuursche aan het kapittel van Sint Jan. In 1239 kreeg dit kapittel toestemming van bisschop Otto III om
“eenen watergang in de Veenen naest gelegen heuren bosche geheeten die Vuers (De Vuursche)” via Soest
naar de Eem te graven; via deze rivier en de Zuiderzee kon de turf zo vervoerd naar Holland. De vaart, de
Pijnen-burgergrift, werd in 1398 nog eens verbreed en uitgediept. Tot medio zeventiende eeuw is de
geschiedenis van Pijnenburg echter nog enigszins in nevelen gehuld.
Amsterdamse regenten
De aantoonbare geschiedenis van Pijnenburg als buitenplaats vangt aan in 1647, toen Sara de Wale (de Wael)
(1591-1652), weduwe van Jacob Jacobsz Hinlopen (1582-1629), naar een ontwerp van de bekende architect
Philips Vingboons († 1678) “in een oude vermaerde plantagie genaemt Pijnenburgh” een “Huysinge” liet
bouwen. De weduwe Hinlopen, woonachtig op de Nieuwendijk en later op de Herengracht (nr. 130), bezat
een brouwerij op de Keizersgracht; haar echtgenoot was bij leven een gefortuneerd koopman (onder meer in
laken en koloniale waren), scheepsreder, één van de oprichters van de VOC en vroedschap en schepen van
Amsterdam.
Dankzij het werk Gronden en Afbeeldsels der voornaamste Gebouwen van alle die Philips Vingboons
geordineert heeft, uitgegeven in 1665, is bekend hoe Pijnenburg er in die tijd uit moet hebben gezien. Het
wordt hierin beschreven als “een bequaem Huys met veel Vertrecken daer in, en is zeer sterck en wel
deurtimmert” en “van buyten rontom even schoon”.
De buitenplaats kwam na het overlijden van Sara de Wale in handen van haar zoon Jan Jacobsz Hinlopen
(1626-1666), schepen van Amsterdam. Hij nam de lakenhandel van zijn vader in de Warmoesstraat over en
speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Jordaan. Jan Hinlopen huwde in 1657 met Leonora
Huydecoper (1631-1663), dochter van de puissant gefortuneerde burgemeester Johan Huydecoper, heer van
Maarsseveen, uit welk huwelijk tussen 1658 en 1662 vier kinderen werden geboren. De heer Hinlopen
bekleedde diverse functies en ambten; zo was hij vaandrig en luitenant der schutterij, kerkmeester van de
Nieuwe Kerk, commissaris van kleine zaken en van huwelijkse zaken. In 1660 werd hij verkozen tot schepen
(een ambt dat hij opgaf toen zijn schoonvader president-burgemeester werd) en in 1661 nogmaals. Intussen

overleed Jacob, de in 1658 geboren (enige) zoon van Jan, op Pijnenburg - hij werd begraven in de kerk van
Lage Vuursche - en in 1665 hertrouwde Jan, inmiddels weduwnaar, met Lucia Wijbrants (1638-1719).

Vingboons’ Pijnenburg, vooraanzicht (boven) en plattegrond (onder).

De Amsterdamse dichter Jan Vos (1620-1667) wijdde in 1662 een lofdicht op de buitenplaats - het “landprieel” - van Jan Hinlopen, waarbij - geheel in de tijdsgeest talrijke arcadische goden en mythische figuren
als Pan en Ceres, Diana, Bacchus, Flora en Pomona de revue passeren. “Uw gevels rijzen uit de bomen met
hun kruinen, / en steigeren naar de zon, waar die op ’t heerlijkst straalt”, zo wordt Pijnenburg bezongen. Voor
de heer Hinlopen was het bovenal een lust- en rustoord: “De Hinlopens, door de zorg voor d’onderdanen, /
Van d’Amstel afgesloofd, verluchten hier ‘t verstand. / De zorg wordt best verpoosd in schaduwrijke lanen. /
Geen zwaarder lasten dan de last van stad en land. / De staatszorg laat zich niet dan voor een tijd bepalen. /
Wie anderen dient, moet voor zichzelf ook adem halen.”

Jan Hinlopen (1626-1666) en Lucia Wijbrants (1638-1719), door Bartholomeus van der Helst.
Jan Hinlopen was een een verwoed kunstverzamelaar. Tot zijn collectie behoorde werken als ‘Ahasveros en
Haman aan het feestmaal van Esther’ van Rembrandt, twee schilderijen van Jan Lievens en daarnaast nog
schilderijen van Gabriël Metsu, Peter Paul Rubens, Giovanni Contarini, Willem van Aelst en Gerbrand van
den Eeckhout.
De relatie tussen Jans dochters Johanna Maria (1659-1726) en Sara Hinlopen (1660-1749) en hun stiefmoeder (die in 1672 was hertrouwd met Johan van Nellesteijn, burgemeester van Utrecht) was weinig
chaleureus te noemen en ook met hun ooms en voogden, Jacob Hinlopen en Joan Huydecoper, hadden de
twee even gefortuneerde als zelfstandige jongedames weinig op. Laatstgenoemde probeerde Johanna Maria
in het huwelijk te treden met zijn oudste zoon - derhalve haar neef - dat zij pertinent weigerde. Zij huwde in
1679, tegen de zin van haar voogden, te Amstelveen met de uit Middelburg afkomstige Mr Johan van der

Merct (1653-1705), advocaat op en later rekenmeester en commissaris van Amsterdam, uit welk huwelijk
tussen 1681 en 1693 drie kinderen werden geboren. Sara Hinlopen trouwde achtereenvolgens met Albert
Geelvinck (1647-1693) en Jacob Hendricksz Bicker (1642-1713).

Links: Jan Hinlopen (1626-1666); rechts: Joan Huydecoper senior (1599-1661).
Opeenvolgende eigenaren
Pijnenburg vererfde op Johanna Maria Hinlopen. Op enig moment heeft zij kennelijk overwogen het buiten
van de hand te doen, aangezien een reeds hoogbejaarde Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van
stadhouder Willem III, het huis in 1682 bezichtigde met het oog op een eventuele aankoop.
In 1720, inmiddels vijftien jaar weduwe, verkocht Johanna de buitenplaats in 1720 voor 4.750 gulden aan Mr
Everard van Harscamp, secretaris (en later burgemeester) van Utrecht, gehuwd met Anna Sanderina van
Ewijck. Op een prent van Louis-Philippe Serrurier naar een tekening van de bekende topografische tekenaar
Cornelis Pronk, die in juni 1731 op reis van Amsterdam naar Kleef diverse kastelen en buitens (waaronder
ook Soestdijk, waar hij met stadhouder Willem IV een kopje thee dronk, aldus zijn reisverslag), is het
classicistische Pijnenburg van Vingboons goed te herkennen. Aardig is ook het duifhuis dat links op de
achtergrond te zien is.
In 1738 verkocht Mr Cornelis Justus van Harscamp, mede namens de overige erven van het echtpaar Van
Harscamp-van Ewijck, “het goed genaamt Pijnenburch mette Huijsing en Hofsteden en landerijen” met “het
gestoelte in de kercke van de Vuijrst” (een herenbank in de kerk van Lage Vuursche) voor 8.300 gulden aan
Jacob van Dorssen, kanunnik (domheer) van het kapittel ten Dom, gehuwd met Elisabeth Leusden. Zij

verkochten de “Buijtenplaats genaamd Pijnenburch, bestaande in een Heere Huijsinge, Hofstede, Stallinge,
Speelhuijs, Boerewoninge, Berg, Schuur, Schaapschot, Bak en Duijfhuijs” met “tuijnen, alleën, sterrebossen,
plantagien”, twee daghuurderswoningen en overige aanhorigheden in 1750 alweer door aan Coenraad
Hendrik Comman († 1805), die een jaar eerder in het huwelijk was getreden met Agneta Jacoba de Haas (†
1801).

Pijnenburg door Louis-Philippe Serrurier (1731 of later).
De koopsom bedroeg nu 8.500 guldens. De heer Comman, rentmeester der domeinen van stadhouders
Willem IV en Willem V en sedert 1762 commandeur van Montfoort, was in ieder geval in 1753 “op Pynenburgh” woonachtig.
Blijkens een advertentie uit 1757 zou de “zeer schoone en welgeleegen Buitenplaats, genaamt Pynenburg,
gelegen onder den Geregte van Baarn, naby het Hof of Lusthuis Soestdyk” openbaar worden verkocht. Het
buiten bestond toen uit een “hegt, weldoortimmerde en extra logeabele Heeren Huizinge, voorzien van 11
magnificque zo Boven- als Beneeden-Kamers” met een bouwhuis, stalling, koetshuis, tuinmanswoning,
hoender- en duivenhuis, bak- en washuis en “considerable Moes- en Vrugt-Thuinen, beplant met de beste
Vrugten”. Op het landgoed bevonden zich “Laanen, dubbelde Allées, beplant met opgaande Eyke, Beuke en
Esse Boomen, plaisante Starre-Bosschen en jaarlykse Houtgewassen”, alsmede “Bouw- en Weylanden,
Schapendrift, Turf en Heet-velden” en twee daghuurderswoningen. Tot een verkoop kwam het echter nog
niet: pas in 1763 verkocht Coenraad Comman de buitenplaats Pijnenburg, met alle “beelden, banken, en
verdere thuijn cieraden”, broeibakken, twee kachels, behang-sels en de bank in de Vuursche kerk voor
22.000 gulden aan Elias Augier (1730-1788), voorheen koopman te Amsterdam.

Vanaf 1767 verhuurde Augier, die in Utrecht over een huis met tuin en koetshuis op de Nieuwegracht
beschikte, de buitenplaats Pijnenburg, “achter den lusthuise Soestdijk”, met nog een weiland met daarop een
“Duijvespijker” (het duifhuis) voor 325 gulden per jaar aan Mr Jan Burman, raad en rentmeester-generaal
van de beden van Brabant en kwartieren van Antwerpen. Bij de huur was het gebruik van de herenbank in de
kerk van Lage Vuursche, van “de Billard op de Heere Huijsinge, Brandspuit, Kaggels, en Bufet in de
Eetsaal” en “de Tuinbanken en verdere Cieraden” inbegrepen. De huur was aangegaan tot medio 1773 - het
echtpaar Augier woonde in de jaren 1767-’70 in Wageningen, in 1771 in Maastricht - maar in 1772 woonde
Elias Augier weer op “den Huijze Pijnenburgh”. Augier was in 1770 kennelijk voornemens om het buiten
van de hand te doen, want toen werd in een advertentie bekend gemaakt dat de “vermaaklyke Buitenplaats,
genaamd Pynenburg”, gelegen in het gerecht Baarn “agter de Wildbaan van Soestdyk”, publiekelijk zou
worden verkocht. Het landgoed, met “Capitaale en moderne Heeren Huizing, Tuinmans Wooning, Rytuig-,
Paerden en Beestenstallinge, Moestuinen, Boomgaarden, Vyvers, Bosschen” en overige ap- en dependentiën, was toen 125 morgen groot. Zo ver kwam het echter niet, zoals uit bovenstaande blijkt, niet.
In 1774 machtigde Elias Augier, aangezien hij “nu en dan door ziektens en ongesteldheden in de vermogens
overvallen werd, en daar door buijten staat zijne eygen zaake zodanig te adminstreeren als vereyscht word”
zijn echtgenote Marianne Dulong, met wie hij in 1752 in het huwelijk was getreden, om al zijn zaken,
goederen en effecten “te regeeren en administreeren”. In 1776 woonde Augier nog op Pijnenburg.
Vrouwe Marianne Dulong was sinds haar scheiding van Elias Augier in 1778 “gequalificeerd tot de
beheering en administratie van de hofstede en aanhoorige landerijen vanouds genaamd Pijnenburg” onder de
hoge en vrije heerlijkheid Baarn; in 1781 en 1782 machtigde zij een Utrechtse advocaat en de schout van
Baarn tot het beheer van de buitenplaats. Marianne Dulong hertrouwde als weduwe met Christiaan Swaen,
vrijheer van Poederoyen. In 1790 verkocht Marianne Dulong “het buitengoed genaamd Pijnenburg”, nog
steeds 125 morgen groot, voor 8.000 gulden aan Mr Franciscus Henricus Moorrees (1755-1828), sedert 1778
advocaat bij het Hof van Holland te Amsterdam en een eminent jurist, die later zitting had in de Commissie
tot Samenstelling van het Burgerlijk Wetboek en het Commandeurskruis in de Orde van de Nederlandsche
Leeuw ontving. Toen hij in 1800 zijn testament opmaakte - waaruit blijkt dat hij beschikte over een aanzienlijke bibliotheek en een collectie manuscripten - woonde hij “op deszelfs hofstede genaamd Pijnenburg”.
In 1805 verkocht de ongehuwde heer Moorrees, inmiddels lid van de Hoge Militaire Vierschaar te ’s-Gravenhage (later zou hij het brengen tot president van het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht), de buitenplaats
Pijnenburg met “huizinge, koetshuis en stalling, ruime koestal, mitsgaders een huis zeer geschikt voor een
tuinmanswoning” en overige aanhorigheden (125 morgen groot) voor 27.500 gulden aan Mr Nicolaas
Hendrik Strick van Linschoten (1766-1837), heer van Bunnik, Vechten, Vlooswijk en Cromwijck. Bij de
koop zat ook een hofstede met 20 morgen land in het gerecht Soest alsmede 16 morgen veenland, 20 morgen
heideveld en 3 morgen weiland inbegrepen, vandaar de aanzienlijk hogere koopsom. Het huis Pijnenburg
werd toen gehuurd door Pieter Rademaker.
Of de nieuwe eigenaar veel van Pijnenburg genoten heeft is de vraag, want reeds in 1809 deed de heer Strick,
woonachtig te ’s-Gravenhage, “de zeer uitgestrekte en tot de Jagt by uitneemenheid geschikte Buitenplaats
en Boerdery, genaamd Pynenburg” alweer van de hand. De buitenplaats, inmiddels 140 morgen groot,

bestond uit “een binnen weinig jaren nieuw getimmerde Heeren huizinge” met koetshuis, stalling (voor vier
paarden), melkhuis, kelder en overige bijgebouwen, twee moestuinen, twee “Goudvischkommen” en “een
uitneemende Slingerbeek, eindigende in eene zeer groote en naar den nieuwsten smaak aangelegde
Engelsche Partijënkom”. Uit deze beschrijving kan worden opgemaakt dat het huis Pijnenburg niet lang voor
1809, denkelijk door deze heer Strick, moet zijn verbouwd én dat het park van het buiten recentelijk opnieuw
was aangelegd in de Engelse landschapsstijl - met de kenmerkende slingerende vijvers en waterlopen - die
toen zeer in trek was.

‘Kraambezoek’ (Gabriël Metsu, 1661); het schilderij verbeeldt waarschijnlijk Leonora HinlopenHuydecoper (1631-1661) met haar in 1660 geboren dochter Sara.
De nieuwe eigenaar van Pijnenburg was de Amsterdamse koopman Jurrian Tetterode (1776-1813), aan wie
Pijnenburg (met “een gestoelte of bank in de Kerk aan de Vuursche”) in 1810 werd getransporteerd. De heer
Tetterode, gehuwd met Anna Catharina van Heekeren (1776-1848), dreef onder meer een handelshuis in
compagnie met zijn broer en een handel in vlas en hennep onder de firma J.H. Hotze & Comp. In september
1813 overleed zijn schoonmoeder, Alida Hotze, weduwe van Jan van Heekeren, “à la maison de Campagne
Pynenburg, près du Lage Vuursche”. Nog geen maand later benam Jurrian Tetterode zich van het leven -

maar niet uit rouw om zijn schoonmoeder. Op 24 oktober 1813 memoreerde Willem de Clercq (1795-1844)
in zijn (in het Frans gestelde) dagboek het bankroet van het Amsterdamse bankiershuis Cramer & Van Wijck,
“qui avait causé beaucoup de sensation à notre bourse” (dat op onze beurs veel sensatie teweegbracht), met
alle gevolgen van die. Gisterenmiddag, zo noteerde De Clercq, vernam hij dat Jurrian Tetterode “s’était noyé
la nuit précé-dente et avait été tiré mort du canal devant sa maison (...) ayant même selon le témoignage
unanime une ou plusieurs pierres dans sa poche” (dat hij zichzelf de nacht voordien verdronken heeft en dat
hij dood uit de gracht voor zijn huis is opgevist, de zakken volgens unanieme getuigenissen gevuld met één
of meerdere stenen).

Pijnenburg op het kadastrale minuutplan, circa 1825.
Het trieste nieuws ging als een lopend vuurtje door de stad en zorgde alom voor grote consternatie, al
helemaal bij zijn gezin dat - totaal onkundig van het drama - op Pijnenburg verbleef: “Ce Tetterode était un
homme gai prévenant, bon enfant, qui avait toujours été généralement aimé. Il appartenait à une famille
riche qui jouissait d’un crédit considérable. (...) On calculait toute l’exaltation ou le désespoir doit avoir mis
un homme pour lui faire préméditer un pareil projet, quelle devait être la situation affreuse de son frère et
surtout de sa femme et de ses enfans qui sans se douter de rien se trouvaient à la campagne Pijnenburg près
de ’Sgraveland.” (Vrij vertaald: Tetterode was een goedgeluimde, wellevende man, een goede zoon, over het
algemeen alom geliefd. Hij was een telg van een vermogende familie die aanzienlijk krediet genoot. Men
veronderstelt dat vervoering of wanhoop de man gedreven moeten hebben deze daad te beramen, hoe
afschuwelijk moet de situatie zijn voor zijn broer en vooral voor zijn vrouw en kinderen die volkomen

onkundig op de buitenplaats Pijnenburg bij ’s-Graveland verblijven.) Kort daarna zag Jurrians broer, firmant
van het handelshuis, zich genoodzaakt “surchéance provisoire de leurs paymens” (voorlopige surséance van
betaling) aan te vragen...

Pijnenburg door Abraham de Haen (1707-1748) naar Cornelis Pronck.
In de daaropvolgende jaren is de geschiedenis van Pijnenburg vooralsnog enigszins in nevelen gehuld. In
1819 verscheen een lovend bericht dat “de bewoner van het buitegoed Pijnenburg, gelegen onder de
Gemeenten Baarn en Zoest” sedert vier jaren “de algemeene bewondering” tot zich trekt “door dien men van
tijd tot tijd onder zijn beheer, en door zijne bewerking en zorg, vele dorre Zand en Veenachtige Heijvelden in
de schoonste Bouw- en Weilanden herschapen ziet”. Voorheen was de pachter van de boerderij van het
buitengoed “naauwelijks in staat 5 Koeijen en twee Paarden te weiden”, terwijl er “thans 20 Melk-Koeijen 8
à 10 Kalveren en 5 Paarden geweid worden” en de bouwerij rogge, haver, boekweit, aardappelen en “de
schoonste Tabak” oplevert.
Wellicht was deze bewoner van Pijnenburg die bewondering oogstte Jacob Marcus Rosenik (1775-1853), een
koopman - die naar verluidt onder meer met de leveranties van paarden aan het Napoleontische leger fortuin
had gemaakt - en grootgrondbezitter uit Wageningen, die Pijnenburg aanvankelijk in huur had en in 1820 in
eigendom verwierf. Na het overlijden van zijn echtgenote Rosetta Levi Samson op Pijnenburg in augustus
1820 hertrouwde de heer Rosenik exact een jaar later, augustus 1821, ten huize met Caroline Calisch
(1784-1864).
De heer Rosenik verkocht de buitenplaats in 1823 en denkelijk niet geheel vrijwillig, want de openbare
verkoop geschiedde uit kracht van het vonnis van de rechtbank te Amersfoort. Koper van het “aangenaam
gelegen, zeer geëxtendeerd buitengoed Pijnenburg” met “logeabele Heeren-Huizinge, Stalling, Koetshuis,
Tuinmans-Woning, Oranjerie, groote Moestuin, Boomgaarden en Slingerbossen” was Andries de Wilde.

Miniatuurportretten van Jacob Marcus Rosenik (1775-1853) en Rosetta Levi Samson (1784-1820).

Andries de Wilde en het réveil van Pijnenburg
Andries de Wilde (1781-1865) was in 1803 als scheepschirurgijn in Oost-Indië beland, waar hij later als
planter op zijn landgoed “Soeka-Boemi” fortuin maakte. Hij keerde eind 1819 als welgesteld man terug naar
Amsterdam, waar hij in 1820 als “landeigenaar van Java” in het huwelijk trad met Cornelia Henrica
(Hendrika) Neitzell (1803-1892), dochter van een bevriende scheepskapitein. Het echtpaar moet kort na de
aankoop al op Pijnenburg zijn gaan wonen, want in 1824 werd hun dochter Sophia Henrietta er geboren.
De oudste kadastrale kaart van de gemeente Baarn moet van kort na 1823 dateren, want Andries de Wilde,
“rentenier”, wordt dan als eigenaar van het landgoed vermeld. Rond het hoofdhuis (kadastraal sectie D
nummer 167) bevonden zich een achttal bijgebouwen en uit de kaart blijkt duidelijk de tuinaanleg in landschapsstijl: vanuit de oude rechthoekige gracht rond het huis c.a. slingert en kronkelt een lange beek door het
park, zich op enig moment verbredend in een grillige vijver. In 1835 liet de heer De Wilde het huis ingrijpend verbouwen en de gehele buitenplaats onder handen liet nemen.
Andries de Wilde, die zich - niet ongebruikelijk in die tijd - ook “De Wilde van Pijnenburg” was gaan
noemen, zat op Pijnenburg niet stil en was betrokken bij diverse ondernemingen. Zo was hij één van de
oprichters en aandeelhouders van maritieme assurantiemaatschappijen, van de Hollandsch-Belgische Stoomvaartmaatschappij te Rotterdam, van de Aziatische Zee- en Brand-Assurantie-Maatschappij, zat hij in het
bestuur van de Oost-Indische Maatschappij van Admini-stratie en Lijfrente en nam hij deel in een machinale

vlasspinnerij te Amsterdam. In het bijzonder had de vervening in Drente zijn aandacht: in 1849 stichtte hij de
Maatschappij tot Exploitatie der Westerborker- en Broekveenen. Het in datzelfde jaar uitgegeven
Aardrijkskundig Woordenboek meldt dat het heideveld Westerbork-en-Broekveen, groot 1400 bunders, in
maart van dat jaar “ter verveening en ontginning” was aangekocht door deze maatschappij, onder directie
van de heren J.C. Raeder te Amsterdam en A. de Wilde “op den huize Pijnenburg, te Soestdijk”. In 1864, kort
voor zijn dood, richtte hij de Veen- en Industrie-Maatschappij ‘Nieuweroord’ op.

Links: Jacob Marcus Rosenik als grijsaard; rechts: Andries de Wilde (van Pijnenburg) (1781-1865)

Ook het landgoed kon zich verheugen op zijn aandacht. De heer De Wilde liet behalve een koetsierswoning
ook nog daglonershuizen en boerderijen bouwen, waarvan er vier naar zijn zonen - allen op Pijnenburg
geboren - werden vernoemd: Andrieshoeve (1827), Lodewijkshoeve (1832), Christoffelhoeve (1836) en
Gerritshoeve (1845). Een vijfde boerderij, gebouwd in 1849, werd - bij gebrek aan nog een zoon (en weinig
attent naar zijn vrouw en dochters toe...) - Bouwlust genoemd; deze boerderij en de Lodewijkshoeve zijn in
de loop der tijd weer gesloopt. Het achterliggende park werd opnieuw aanleggen door de befaamde Utrechtse
architect Hendrik van Lunteren (1780-1848). Medio negentiende eeuw breidde hij het landgoed nog verder
uit door aankoop van de hofsteden Veenhuizen en Ravenhorst.

Het lijkt er overigens op dat Van Lunteren ook een hand heeft gehad in de verbouwing van het huis, want in
De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd van Christiaan Kramm (1857) noemt de auteur onder de
“volvoerde werken” van Hendrik van Lunteren onder meer “het heerenhuis met stalling en aanleg van het
landgoed Pijnenburg bij Soestdijk”.

Pijnenburg, 1865.
De familie Insinger
In het voorjaar van 1859 werd bekend gemaakt dat “het welbekende en alleraangenaamst gesitueerde landgoed Pijnenburg”, groot 540 bunders, in de loop van die zomer in percelen zou worden verkocht. Al met al
werd “het schoone en welbekende landgoed Pijnenburg” in juni 1860 openbaar verkocht - de bedrijfsvoering
van het gehele landgoed zou te zwaar zijn geworden voor de heer De Wilde. In de verkoopannonce wordt het
omschreven als een “kapitale en goed onderhoudene Heeren Huizinge, Stalling, Koetshuis, Jagers en Tuinmanswoning” met boerderijen, waterpartijen, lanen, bouw- en wei-landen, heidevelden en “weelderige”
dennen-, beuken- en eikenbossen. Het landgoed, in totaal ruim 521 bunders groot en “in een bijzonder
gezond oord gelegen” was “in zoodanige Kavelingen afgedeeld, dat menig kooper gelegenheid kan vinden,
tot het aanleggen van groote of kleine Lusthoven, Boerderijen of Optrekken”. Pijnenburg was dus gereed
voor verkaveling. Het noordelijke deel werd gekocht door Mr Herman Albrecht Insinger te Amsterdam. Op
het zuidelijke deel van het landgoed liet de heer De Wilde een villa (thans ‘De Hoefslag’) bouwen. In 1865,
kort na het overlijden van Andries de Wilde, werd ook het landgoed ‘Zuid Pijnenburg’ - inmiddels gelegen
“in de onmiddellijke nabijheid van den Centraal-spoorweg”, de spoorlijn van Utrecht via Amersfoort naar

Hattem die in 1863 was geopend - van de hand gedaan. Het goed bestond uit een “heeren huizinge”, zes hofsteden, diverse woningen, bouw- en weilanden, bossen, heide en veen en was in totaal ruim 301 bunders
groot. Het geheel werd gekocht door Herman Insinger, die zo het landgoed Pijnenburg weer verenigde. Voor
Pijnenburg brak er met de familie Insinger eindelijk een periode van rust aan, na tussen 1720 en 1823 niet
minder dan negen keer van hand tot hand te zijn gegaan en (tenminste) twee keer te zijn verbouwd.

Herman Albrecht Insinger (1827-1911)
Mr Herman Albrecht Insinger (1827-1911) was een telg van een voornaam Amsterdams koopliedengeslacht.
Hij was lid van de gemeenteraad van Amsterdam en van de Provinciale Staten van Noord-Holland (van 1861
tot 1867), directeur van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij en had tussen 1866 en 1884 voor de conservatieven zitting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Uit zijn huwelijk met zijn volle nicht Johanna
Jacoba Wilhelmina Insinger (1830-1868), dochter van Albrecht Fredrik Insinger en Wilhelmina Jacoba
Borski (telg van het gelijknamige, puissant gefortuneerde bankiersgeslacht), werden zeven kinderen geboren,
waarvan twee in 1861 en 1865 op Pijnenburg het levenslicht zagen. Het gezin Insinger gebruikte het huis
aanvankelijk slechts als zomerverblijf, maar nam er spoedig permanent zijn intrek.

In 1868 overleed Johanna Insinger, 38 jaar oud, aan tuberculose, een diepbedroefde echtgenoot en zeven
kinderen achterlatend. Drie zoons zouden niet veel later in de bloei van hun leven eveneens door tuberculose
geveld worden, alle op Pijnenburg: Edmond in 1878, 18 jaar oud; Alfred in 1879, 20 jaar oud en Willem in
1881, 19 jaar oud. Na de dood van Willem verhuisde Herman Insinger, verbitterd, naar Parijs. Pijnenburg
was rond de eeuwwisseling praktisch onbewoond.

Palmenburg, Luxor.
Herman Insinger had Pijnenburg gelegateerd aan zijn kleinzoon Edmond Herman Deodatus Insinger, maar
diens vader - Hermans zoon derhalve - verdient, ofschoon hij Pijnenburg al snel de rug toekeerde, zeker
enige bespreking, want deze Jan Herman Insinger (1854-1918) was een intrigerende figuur. Toen ook bij
hem symptomen van tuberculose werden geconstateerd nam hij, zo’n 25 jaar oud, de wijk naar Egypte, toentertijd een Brits protectoraat, in de hoop dat het droge klimaat hem ervan zou genezen. Met succes (al is het
de vraag of het aan het klimaat lag), want Jan Herman zou er tot zijn overlijden wonen.
Hij ontwikkelde al snel een grote belangstelling voor de faraonische geschiedenis van het land en zo ontpopte hij zich van toerist - toen nog een relatief zeldzaam fenomeen - die, op de vlucht voor de tuberkelbacil,
de warmte opzocht tot een bevlogen amateur-egyptoloog. ’s Zomers verbleef hij doorgaans te Caïro en in
Alexandrië, in de winter reisde hij naar het zuiden. Door zijn prominente snor ook bijgenaamd ‘Abu
Shanab’ (‘vader snor’) reisde Jan Herman Insinger, zoals een gentleman of private means betaamt, nieuwsgierig rond. Hij verzamelde - mede dankzij goede contacten met de Egyptische oudheidkundige dienst allerhande artefacten en antiquiteiten (tot mummies aan toe) en legde zijn ervaringen in schrift en fotografisch vast. Veel van deze verwervingen - waaronder het zes meter lange ‘Insinger Papyrus’, gekocht in

1895 - en foto’s schonk hij aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en in 1888 publiceerde hij in een
krant “brieven uit en over Egypte”.
In 1892 trad Jan Herman Insinger te Caïro in het huwelijk met Mariam Mansour Hanna (1865-1941), dochter
van een Libanese handelspartner, die hem op zijn derde reis naar het zuiden vergezelde. Uit dit huwelijk
werden tussen 1884 en 1892 vijf kinderen werden geboren, allen in Egypte. In 1886 was Insinger in Caïro
aanwezig bij het ‘uitpakken’ van de mummies van farao’s Ramses II en III, dat door hem fotografisch werd
vastgelegd. Aanvankelijk woonde het gezin Insinger op een ‘dahabeeya’, een luxueuze woonboot op de Nijl,
maar in 1888 besloot hij een huis te bouwen. Het imposante gebouw - dat met recht een kasteel mag heten op de oostelijke oever van de Nijl bij Luxor noemde hij Palmenburg, een duidelijke knipoog naar het
familiale, maar heel wat minder exotische Pijnenburg. Slechts één keer reisde Jan Herman Insinger terug
naar Nederland; veel van Pijnenburg zal hij dus na zijn vertrek naar Egypte niet gezien hebben - zijn jongere
broer Frederik Insinger (1865-1908) fungeerde lange tijd als rentmeester van het landgoed. In 1918 overleed
‘Abu Shanab’ in Caïro, zijn stoffelijk overschot werd begraven te Baarn, in een met hiëroglyfen gegraveerde
graftombe.

Pijnenburg (hier “Huize Insinger” genoemd), 1911.
Nadat de reeds genoemde Edmond Insinger (1892-1951) Pijnenburg in 1911 van zijn grootvader erfde zou
het huis weer bewoond worden en keerde de bedrijvigheid terug. Luxor werd verruild voor Baarn en
Edmond liet het huis in 1913-1914 verbouwen en moderniseren door de architect Johan Wilhelm Hanrath.
Op zijn initiatief verrees op Hees, een Soester gedeelte van het landgoed, een school, zodat de kinderen uit
de buurt niet meer te voet de lange weg naar Soest hoefden af te leggen. De weduwe Insinger zou de grond
later aan de school schenken, waarna deze voortaan ‘Insingerschool’ zou heten.

In 1917 was Edmond Insinger in het huwelijk getreden met de half Duitse, half Nederlandse Alexandra
Wilhelmina Emma Carolina Marie Freiin von Uslar-Gleichen (1897-1956); hun beide kinderen - Odo en
Annelies - werden op Pijnenburg geboren. Edmond Insinger, die zich vol overgave toelegde op het beheer en
behoud van het landgoed, bouwde en restaureerde boerderijen huizen, in 1917 verrees naar een ontwerp van
de Haagse architect J.A. Cramer een nieuw koetshuis. Het bos liet hij verjongen, paden en lanen werden
aangelegd en de banden met bewoners en pachters werden weer aangehaald.

Pijnenburg, 1956.
Het huis wist de woelige jaren 1940-1945 redelijk ongeschonden door te komen; in deze periode verleende
het onderdak aan zowel Nederlandse officieren, joodse onderduikers, militairen van de Wehrmacht (die grote
delen van het bos lieten kappen) en - na de bevrijding - Engelse en Canadese officieren. Eén van de grotere
vertrekken van het huis deed dienst als operatiekamer. In 1942 werd Edmond Insinger in opdracht van SeyssInquart gearresteerd en als gijzelaar opgepakt in het kamp Haaren (bij Vught), maar dankzij zijn zoon kwam
hij na enkele maanden weer vrij. Na de oorlog was Edmond Insinger lid van de gemeenteraad van Baarn,
daarnaast was hij dijkgraaf van het waterschap De Pijnenburgergrift, heemraad van het waterschap Eemnes
en regent van het Luthers Diaconessenhuis te Amsterdam. Hij en zijn echtgenote overleden beiden op Pijnenburg.
Na het overlijden van Edmond in 1951 kwam Pijnenburg in handen van zijn zoon Mr Jan Herman Odo
(Odo) Insinger (1918-2008), die in 1943 was getrouwd met Machteld Sophie Henriëtte barones Taets van
Amerongen van Renswoude (1922-2001). Odo moest door het relatief vroege overlijden van zijn ouders zijn
carrière bij de buitenlandse dienst combineren met het beheer van het landgoed. De buitenplaats zelf diende

van 1956 tot 1968 slechts als vakantiehuis voor het gezin, het dagelijks beheer van het landgoed was in
handen van een rentmeester. Toen het gezin Insinger zich in 1968 voor langere tijd op Pijnenburg vestigde
werd het huis aangepast aan de eisen en het comfort van de tijd: de kolenkachel maakte plaats voor centrale
verwarming, de keuken verhuisde van het souterrain naar de bel-etage.

Pijnenburg in 2015 (foto Albert Speelman).
Odo Insinger beëindigde zijn diplomatieke loopbaan in 1983, laatstelijk als ambassadeur te Brussel, waarna
het echtpaar Insinger-Taets van Amerongen van Renswoude afwisselend op Pijnenburg en in Sierra de Altea
(Spanje) woonde - van 1975 tot 1978 was Insinger ambassadeur geweest te Madrid. In 1990 droeg hij het
beheer van het landgoed over aan zijn tweede zoon Mr Edmond Per Insinger (1953), die in 1984 huwde met
Machteld Maja barones de Vos van Steenwijk (1955). Odo Insinger overleed op 16 oktober 2008 op
Pijnenburg, het huis waar hij 90 jaar eerder geboren was. Daarna nam zoon Per zijn intrek op de buitenplaats.
Hij is eigenaar van het huis met het omliggende park en deelt de eigendom van het overige deel van het
landgoed met zijn zuster Alexandra Agatha Elizabeth Cécile (Cécile) Endtz-Insinger (1957).
Het huis en park
Het wit gepleisterde huis op T-vormige grondslag is, zoals uit voorgaande moge blijken, in diverse fases tot
stand gekomen. Het oudste deel van het huis (met kelder, souterrain en bel-etage) dateert uit 1647 en werd
begin negentiende eeuw, vermoedelijk door Nicolaas Strick van Linschoten, verbouwd - toen hij Pijnenburg
in 1809 verkocht was er immers sprake van “een binnen weinig jaren nieuw getimmerde Heeren huizinge”
met koetshuis, stalling. Of dit oude deel toen of eerst in 1835 bij de verbouwing door Andries de Wilde
verkleind werd is onduidelijk. Het in 1835 aangebouwde deel, met de huidige voorgevel, is hoger opge-

trokken en bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen. Op het met grijze kruispannen gedekte schilddak
staan vier schoorstenen.

De eerste steen van de nieuwbouw, 1835.
Centraal in de zuidwestgevel bevindt zich de huidige entree, die daar door Hanrath is geplaatst en is
georiënteerd op een grasveld met waterpartij. Onder de natuurstenen trap bevindt zich de dienstingang naar
het souterrain. De zuidoostelijke gevel is vijf traveeën breed met een middenrisaliet, dat geleed wordt door
vier pilasters waartussen drie dubbele glazen tuindeuren met halfrond getraceerd bovenlicht zijn geplaatst.
Voor het risaliet is op een hardstenen bordes een portico met vier stenen Ionische zuilen geplaatst. In een
buitenmuur is een “eerste steen” met de datum 6 april 1835 ingemetseld. Het hele huis wordt sinds de
verbouwing door Hanrath omgeven door een bordes met lage bakstenen muurtjes met trappetjes.
Vermeldenswaard qua interieur van het huis is onder meer het trappenhuis met ovaalvormige trap en het
stucplafond in de gang, beide daterend uit 1917, de haardkamer met monumentale marmeren schouw (ontworpen door Edmond Insinger zelve) en de grote zaal met stucplafond en schouw van omstreeks 1830 en
negentiende-eeuws behangsel.
Het park rondom het huis is tegenwoordig 31 hectare groot. In het bosgedeelte staan behalve loofbomen en
coniferen ook enige bijzondere boomsoorten en in de nog bestaande slinger-vijver (met bruggetjes) worden
nog vaartochtjes gemaakt. Tevens bevinden zich er nog enige kassen en een ijskelder.
Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld, op de “Binnenplaats” - het huis met omringend park, een ecologisch kwetsbaar gebied - na. Jaarlijks verwelkomt Pijnenburg ongeveer 700.000 bezoekers - te voet, te

paard of op de fiets. Op het deel Brandenburg staat een nog in bedrijf zijnde boerderij van die naam, alsmede
vier van de vijf vakantiewoningen op het landgoed die verhuurd worden.

Boven: Pijnenburg (oostzijde); onder: het koetshuis van Pijnenburg.

De bossen van Pijnenburg bestaan overwegend uit naaldbomen (dennen en sparren), maar er vallen ook loofbomen zoals eiken en berken aan te treffen. De eiken zijn oude hakhout percelen - al eeuwenlang een
belangrijke inkomstenbron voor landgoederen - en daarmee de oudste opstanden op het land-goed. Jaarlijks
wordt er gemiddeld zo’n 1000 m3 hout geoogst. In het verleden zijn diverse gezichtsbepalende beukenlanen
aangelegd.
Parkeermogelijkheid wordt geboden op het bosrijke Hoge Erf, de hoofdingang van het landgoed (Hooge
Vuurseweg 9, 3749 AB Lage Vuursche), waar ook het theehuis ’t Hooge Erf is te vinden.
Zie voor meer informatie: www.landgoedpijnenburg.nl

Zegel met het wapen Insinger.
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