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Remmerstein is een landgoed bij Rhenen (Utrecht). Het oorspronkelijke huis is, op een duiventoren na, 
verloren gegaan. Het  huidige landhuis is tussen 1911 en 1923 tot  stand gekomen naar een ontwerp van S. de 
Clercq, de tuin is in 1914 ontworpen door D.F. Tersteeg. Het huis, de entreepartij, park- en tuinaanleg, garage 
en schuur, watertoren, duiventoren en zonnewijzer zijn Rijksmonumenten. Het landgoed Remmerstein is 
thans in handen van de familie Bentinck.   

Geschiedenis

In 1778 werd Remmerstein in het appendix op de Schatkamer der Nederlandsche Oudheden ook een 
“Steenenkamer” genoemd, met welke aanduiding het eveneens werd vermeld op een kaart van het  Sticht  uit 
1741. Prof. W.A. Bachiene schreef in 1791 in zijn Vaderlandsche Geographie: “tusschen Rheenen en 
Veenendaal, ligt  ’t  Kasteel, Remmerstein; ’t welk ook, de Steenekamer, toegenoemd word”. Het Aardrijks-
kundig Woordenboek der Nederlanden  van Van der Aa (1847) vermeldde over het  huis: “Remmerstein, 
Rhemmerstein, ook wel de Steenen-kamer genaamd, voorm(alig) kast(eel) in het Overkwartier der prov
(incie) Utrecht. (…). Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet  men thans eene heerenhuizing.” Dominee Ds J. 
Craandijk, bekend om zijn wandelingen door het  land, repte tenslotte in 1880 van “het  adellijk Remmerstein 
met zijn bosschen”. 

Het  landgoed Remmerstein is gelegen is aan de voet van de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug. In oor-
sprong was Remmerstein, dat eerst in 1462 genoemd wordt, waarschijnlijk een versterkte woontoren, een 
‘stenen kamer’; het huis is echter, anders dan vergelijkbare huizen die zich uit  woontorens ontwikkelden 
(Lunenburg, Walenburg), nooit  als Ridderhofstad erkend. Het  gebied waar Remmerstein deel van uitmaakt 
kent  niettemin een zeer lange geschiedenis: zo bevinden zich in de bossen op het landgoed op drie locaties 
diverse grafheuvels uit  Neolithicum en/of Bronstijd. De naam Remmerstein houdt  verband met  Remmerten 
(Remmerden), een oud buurtschap nabij het landgoed, waarvan de naam weer terug is te voeren op de 
Germaanse voornaam Rembert  (Rembrecht) met het suffix -hem (heim). In een oorkonde uit 855 schonk 
Folcerus (Folker) diverse goederen aan de abdij van Werden, waaronder in de gouw Flethetti (Flehite of 
Eemland) een hoeve “in villa que dicitur Rimbrahti” (naar wordt  aangenomen Remmerden) bij de “villa 
Hreni” (Rhenen). 

In 1250 behoorden tot de gemeenschappelijke bezittingen van Hugo van Rhenen en diens vrouw onder meer 
landerijen met bos “apud Rembrechten”. Naar verluidt was Remmerstein in de vijftiende eeuw in handen van 
het geslacht Van Rhenen als tijnsgoed (thinsgoed) van het  Duitse Huis te Rhenen, één van de commanderijen 
van de Ridderlijke Duitse Orde (onder de Landcommanderij te Utrecht) die van 1277 tot 1630 in Rhenen 
was gevestigd. Later zou Remmerstein een allodium zijn geworden, een type bezit  dat in tegenstelling tot 
feodale (heerlijke) goederen onder landrechtelijke gerechten viel en voor gelijke delen op alle zoons – 
dochters bleven ook in dit  geval achtergesteld en werden ‘uitgeboedeld’ – vererfde, in plaats van onverdeeld 
op de oudste zoon. 

Het  oorspronkelijke huis Remmerstein lag ten oosten van het  huidige huis. Een markante ronde duiventoren 
op een klein, omgracht eiland vormt de enige bebouwing die nog herinnert aan het Remmerstein van het 
Ancien Régime. Twee tekeningen en een gravure geven een aardige impressie van het fraaie maar relatief 
bescheiden buiten dat Remmerstein in de achttiende eeuw was: een hoog, statig huis met rechthoekig 



grondplan, onderkelderd, met  bakstenen tuitgevels en een uitspringende ingangspartij. Een poort  verschafte 
toegang tot het  voorplein met  bijgebouwen, vanwaar een brug naar het  grachte huis leidde, omgeven door 
een gracht. 

Het huis Remmerstein, gezien vanuit het zuidoosten. Anonieme tekening naar het origineel van Cornelis 
Pronck uit 1731 (HUA, cat. nr. 201793). 

Al met al blijft de oudste geschiedenis van Remmerstein vooralsnog enigszins in nevelen gehuld. In 1471 
kwamen de inkomsten uit de erven Remmerstein en Dolre in handen van Johan Valckenaer, als erfgenaam 
van Henric Valckenaer. Laatstgenoemde was in 1441 door de bisschop beleend met inkomsten uit het  goed te 
Remmerden met de weerd, het bos, bergland en een gedeelte van de tiend te Rhenen. In 1545 werden renten 
uit  goederen te Remmerden en Remmerstein door de familie Valckenaer overgedragen aan het  Sint Agnieten-
klooster. Eerst vanaf de achttiende eeuw laten de bezitters van Remmerstein zich enigszins in kaart brengen, 
al valt meteen op dat de verschillende eigenaren elkaar in hoog tempo opvolgden. 

In 1759 droegen de erfgenamen van Mr Willem Klerk de hofstede Remmerstein over aan Dr Cornelius van 
Engelen en diens echtgenote Adriana Cornelia Vaagen (Voegen). Cornelius van Engelen († 1793), doctor in 
de wijsbegeerte, die met  name als auteur bekendheid zou verwerven, had zijn (doopsgezinde) predikantambt 
te Harlingen om gezondheidsredenen nedergelegd om zich geheel aan het schrijven te wijden en “om op 
Remmersteyn de rol van landheer te gaan spelen”. Op zijn buitenplaats begon dominee Van Engelen met 
landbouwexperimenten.

Reeds in 1763 deed Van Engelen zijn bezittingen weer van de hand en keerde hij zelf voor enkele jaren terug 
naar de kansel, nu als predikant  te Huizen. Het echtpaar Van Engelen verkocht Remmerstein in dat jaar aan 



Johan van Brienen (1728-1782) te Rhenen, luitenant der infanterie, en diens vrouw Ermgarda Helena Keijser 
(1739-1796). Zij verkochten het  alweer in 1767 door aan het uit  Rotterdam afkomstige echtpaar Hendrik 
Heus en Constantia Vonk de Neijn. Ook zij zouden niet lang genieten van de buitenplaats: toen hun zoon in 
april 1768 werd geboren was zijn vader inmiddels overleden. De weduwe Heus, die hertrouwde met een 
Rotterdamse advocaat en notaris (met de toepasselijke naam Mr Toussaint Woordhouder), zal al haar attaches 
met Remmerstein hierna verbroken hebben en verkocht de buitenplaats aan Michiel Antonij van Asch van 
Wijck, kanunnik van het kapittel van Oudmunster, en Mr Rudolph Hendrik Nahuijs, vroedschap van Utrecht. 

Het huis Remmerstein, wederom gezien vanuit het zuidoosten. Tekening door Louis Philippe Serrurier, 
omstreeks 1731 (HUA, cat. nr. 201794). 

Vermoedelijk verwierven zij het  landgoed vanuit beleggingsoogpunt, want  reeds in 1772 verkochten beide 
heren Remmerstein weer (voor 4.500 gulden) aan Mr Jacob Haksteen. Bij deze transactie werd het landgoed 
omschreven als “een buijtenplaats genaamt Remmersteijn, met desselfs huijsingen, duijvenhok, stallinge, 
schuur, beslooten Tuijnen en Boomgaart, met de camp bouwland naest  het huijs en de eijkewal tot aan de 
Sundert, mitsgaders de nieuwgepoote Laan en Weg den Berg opgaande, de eijkewallen daarnaast  gelegen, 
alsmeede het sterrebosch met opgaande en akkermaals houd beplant”, staande en gelegen te Achterberg 
onder de jurisdictie van Rhenen, “zijnde vrij allodiaal goed”. Jacob (Jacques) Haksteen, heer van Cadier en 
in leven vroedschap, schepen en burgemeester van zowel Alkmaar als Rhenen, was kort  voor de aankoop van 
Remmerstein gehuwd met  Johanna Geertruida Hoising. Zeer voorspoedig zal deze echtverbintenis niet 
geweest zijn, want  in 1794 werden zij formeel “gesepareerd” door het Hof van Gelderland. In 1774 breidde 
de heer Haksteen zijn bezit aanzienlijk uit  door de aankoop van vier hofsteden met landerijen te Achterberg 
en in 1775-1776 kocht  hij van Hendrik Smissaert  een laan beplant  met 98 beukenbomen. Wederom kwam de 
buitenplaats spoedig in andere handen: Jacob Haksteen verkocht  Remmerstein aan voornoemde Hendrik 



Smissaert  (1708-1786), gehuwd met Anna Agneta van Brienen (1724-1805), zuster van Johan van Brienen 
die Remmerstein tussen 1763 en 1767 in handen had. 

“Het Huis Remerstein”, gezien vanuit het noordoosten, met poort- en bijgebouwen. Gravure door Hendrik 
Spilman (1721-1784) naar Jan de Beijer (1703-1780), uit: Nederlandsche Tafereelen, deel IX, 1774. 

Ook Smissaert, secretaris, burgemeester, schepen, schout en hoofdofficier van Rhenen, hield het bezit  slechts 
kort  aan: eind 1778 verkocht hij Remmerstein aan Jan van der Hulst, commissaris der stad Amsterdam, en 
diens echtgenote Susanna Hovij. Dit echtpaar, dat in 1783 naar Utrecht verhuisde, zal het huis daadwerkelijk 
als buitenplaats in gebruik hebben gehad; in 1793 is mevrouw Van der Hulst-Hovij, inmiddels weduwe, 
woonachtig “op den Huize Rhemmerstein”. In 1797 verkocht  de weduwe Van der Hulst “de Hofstede 
Remmersteijn met alle Landerijen, Bosschen, Boerewoningen, Tienden”, alsmede de hofsteden Grote 
Dikkenberg en de Sundert, aan Theodorus van Effen en diens huisvrouw Engeltje Valentijn. 

De heer Van Effen, koopman en reder te Amsterdam en luitenant der burgerij, hertrouwde in 1803 te Rhenen 
met Johanna Roelofs (1775-1849). Dit  echtpaar zou zich eveneens metterwoon op Remmerstein vestigen. In 
1809, kort na het  overlijden van Theodorus van Effen, besloot  zijn weduwe het  landgoed te verkopen. Bij 
publieke veiling werd “de Buitenplaats van ouds genaamd den Huijze Remmesteijn” met  overig onroerend 
goed uit  Van Effens boedel voor 27.000 gulden verkocht  aan Jacobus van Dorsten, Jacobus de Vaal en 
Willem de Bruin, die het  vermoedelijk uit  beleggingsoogpunt  verwierven. Dit  gemeenschappelijk bezit, 
onder beheer van Van Dorsten, werd in 1820-1822 geliquideerd, nadat Remmerstein in 1820 was verkocht 



aan een ander gezelschap, bestaande uit  Jacob van der Linden, Jan van Wijngaarden en Pieter Niesen. In 
hoeverre het  huis in deze periode werd bewoond is onduidelijk; mogelijk werd het  nog tot  1818, toen 
Remmerstein eindelijk aan de kopers in eigendom werd overgedragen, verhuurd aan de weduwe Van Effen-
Roelofs. Een nieuwe periode van bloei brak aan toen Remmerstein in handen kwam van de familie Beelaerts. 

Het wapen van het geslacht Beelaerts van Blokland.

In 1823 werd het buiten betrokken door Jhr Willem Anne Beelaerts van Blokland (1775-1849), majoor 
titulair der militaire administratie, diens echtgenote Wilhelmina Sophia (Guillelmine Sophie) barones van 
Heeckeren van Brandsenburg (1774-1848) en hun twee dochters, Gerardina Jacoba (Jacqueline) Theodora 
Françoise en Wilhelmina Cornelia. De heer Beelaerts, die zich naar zijn bezit ook ‘Beelaerts van 
Remmerstein’ en zelfs ‘Beelaerts van Blokland van Remmerstein’ noemde, zal op het landgoed een rustig 
leven als gentleman farmer geleid hebben en wordt afwisselend vermeld als landbouwer, rentenier en grond-
eigenaar. Van 1838 tot  zijn overlijden had de heer Beelaerts namens de Ridderschap zitting in de Provinciale 
Staten van Utrecht. Het kadastrale minuut- en veldplan (opgemeten circa 1830) geeft  gedetailleerde 
informatie over Remmerstein in die jaren: het  terrein werd overwegend betiteld als bouw- en weiland en 
bossen, met  het huis Remmerstein (met  schuur) en een omgracht  eiland met  duiventoren. De volkstellingen 
uit  deze periode geven een beeld van het huishouden op Remmerstein: in 1830 woonden op dit adres (wijk B 
nr. 133) acht personen, waaronder een huisknecht, een dienst- en een werkbode; de telling van 1840 vermeldt 
het gezin Beelaerts, een huisknecht (tevens jager), dienstmeid en tuinknecht. Jhr Willem Anne Beelaerts van 
Blokland van Remmerstein, Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, overleed in 1849, evenals zijn 
vrouw een jaar eerder, op “den huize Rhemmerstein bij Rhenen”, zoals zijn annonce vermeldt. Eind 1850 
vertrok de achtergebleven dochter Gerardina naar Arnhem, waarmee deze familie Remmerstein definitief 
verliet. 



Met  het vertrek van de familie Beelaerts werd helaas een periode van verval en teloorgang van Remmerstein 
ingeluid. Uit de bevolkingsregisters uit de jaren 1860-1890 blijkt dat  op het terrein van Remmerstein meer-
dere gezinnen woonden, ‘eenvoudige’ lieden zoals arbeiders en tabaksplanters. 

Het eiland met de duiventoren, bij ‘Klein Remmerstein’. Het heerlijk recht van duivenvlucht (duivenslag) 
was ooit voorbehouden aan adel en geestelijkheid; vanaf 1648 kwam het ook burgers toe, mits in het bezit 
van voldoende land. In 1954 verdween dit heerlijk recht uit het Nederlands recht, het recht van duivenslag 
werd geïncorporeerd in het jachtrecht. 

Het statige, maar waarschijnlijk al vrij snel bouwvallig geworden huis zal in deze periode gesloopt  zijn – een 
triest  lot dat veel historische gebouwen beschoren was – en vervangen (of gereduceerd) tot een bescheiden 
woonst. Dit huis, dat als ‘Klein Remmerstein’ bekend kwam te staan, herbergde omstreeks 1900 een pension. 
Slechts de duiventoren bleef nog herinneren aan de “heerenhuizing” van weleer. 

De ware renaissance van Remmerstein werd ingeluid met de komst van Martinus Cornelis Philipse 
(1883-1950), die het landgoed in 1907 verwierf. De heer Philipse, gepassioneerd bosbouwer en rozenkweker 
(de bevolkingsregisters vermelden hem als landbouwer en rentenier), vestigde zich in januari 1908 op 
Remmerstein, met  in zijn gevolg een tuinman en een tuinbaas, met hun beider gezinnen. In 1908 kreeg de 
heer Philipse vergunning om ‘Klein Remmerstein’ uit  te bouwen, waarmee de revival van Remmerstein 
formeel aanving. Martinus Philipse trad in 1911 in het huwelijk met Louise Amelia van Hoytema 
(1885-1977) uit  Culemborg. Uit dit huwelijk werden op Remmerstein twee kinderen geboren: Willem Jacob 



Dominicus (1913-2005), later buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister en permanent  vertegen-
woordiger bij de Raad van Europa, en dochter Anna Cornelia. 

Het  “adellijk Remmerstein met  zijn bosschen”, zoals dominee Craandijk in 1880 schreef, strookt  nog steeds 
met de huidige situatie. In 1911, kort na het huwelijk van de heer Philipse, werd tegenover het  oude huis 
Remmerstein aan de overzijde van de Oude Veensegrindweg, een landhuis gebouwd naar een ontwerp van de 
bekende architect  Samuel de Clercq (1876-1962). Deze architect  ontwierp voor zijn gefortuneerde 
opdrachtgevers vaak villa’s en landhuizen van aanzienlijke omvang, maar wist  deze qua uitstraling 
desondanks vrij streng en bescheiden te houden, zonder in al te veel overdaad te vervallen. De ontwerpen 
van De Clercq – waaronder ook interieuren meubelontwerpen – werden sterk beïnvloed door de Amster-
damse School, zoals door de architect  Berlage. Remmerstein werd reeds in 1914 uitgebreid met een vleugel 
en in 1923 werd het huis nogmaals vergroot, steevast onder auspiciën van Samuel de Clercq. 

Anna Philipse, in 1915 geboren op Remmerstein, trad in 1937 in het huwelijk met Mr Samuel Pieter baron 
Bentinck (1909-1998), tussen 1939 en 1972 burgemeester van achtereenvolgens Abcoude en Soest. Zijn 
betrokkenheid bij historisch erfgoed kwam onder meer tot uitdrukking als voorzitter van de Monumenten-
raad en als Rijksslotvoogd (hoofd van de Rijksdienst Kastelenbeheer). Hun dochters, Charlotte Clara 
Veronica Evelein-Bentinck (1943) en Saskia Ellen Erica von Geldern-Bentinck (1946), zijn thans eigenaren 
van het uitgestrekte landgoed Remmerstein, dat  dankzij hun lovenswaardige grootvader M.C. Philipse als 
een phoenix uit zijn as is verrezen. 



Park en tuin 

Het landgoed Remmerstein heeft een oppervlakte van ruim 120 hectare en bestaat  overwegend uit (loof)bos. 
Het  bos werd in de achttiende eeuw aangelegd als zogenaamd sterrenbos, waarbij lanen vanuit  een centraal 
punt  – in casu de Paasheuvel – straalsgewijs uitwaaieren. De lanen worden gekenmerkt  door een strakke 
belijning met  beuken. Sterrenbossen waren bovendien zeer geschikt bij de jacht (met  name op grofwild), 
omdat vanuit het  middelpunt overstekend wild snel kon worden waargenomen. In 1772 is er bij het  huis 
Remmerstein sprake van “beslooten Tuijnen en Boomgaart” en wordt  expliciet “het sterrebosch” genoemd, 
met opgaand geboomte en “de nieuwgepoote Laan en Weg den Berg opgaande” – hetgeen duidelijk aantoont 
dat in die tijd intensief aandacht werd geschonken aan de landschappelijke inrichting van het landgoed. Deze 
geometrische achttiende-eeuwse aanleg was blijkens de kadastrale kaart uit  (circa) 1830 nog geheel intact en 
is tot op heden nog goed waar te nemen. Het sterrenbos is omringd door een aantal houtwallen met daarop 
eveneens beuken (in 1772 met  eiken), aangelegd om verstuiving vanuit  het aangrenzende heidegebied tegen 
te gaan. 

Het landgoed Remmerstein, luchtfoto van KLM Aerocarto, 1948 (HUA, cat. nr. 12256).

De tweede helft  van de negentiende eeuw zal de buitenplaats Remmerstein, net  zoals dat voor de gebouwen 
gold, weinig goeds gebracht  hebben. Na het  vertrek van de familie Beelaerts in 1850 verdween zoals gezegd 
alle statige bebouwing, op de duiventoren na. De elkaar afwisselende bewoners, die tussen 1850 en 1908 
enkele huizen op het landgoed bevolkten, zullen aan de tuinen weinig tot geen aandacht geschonken hebben. 
De verwerving van het landgoed door de heer Philipse betekende ook voor park, bos en tuinen van Remmer-
stein een ongekende herleving. Na voltooiing van de (eerste) bouwactiviteiten werden in 1914 de tuinen, 
binnen het  bestaande lanenstelsel, opnieuw aangelegd door Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942). Tersteeg 



maakte hierbij gebruik van hoogteverschillen en ontwierp zo een fraaie afdalende terassentuin met  vier 
niveaus. 

In de jaren ’50 was Remmerstein enige jaren in gebruik als ‘vakantieoord’ (Stichting Lyceum-Huis) van het 
Haags Christelijk Lyceum. Deze uit Amsterdam afkomstige boom- en rozenkweker, die zich vanaf 1903 met 
groot succes als tuinarchitect  ontplooide, geldt als een ‘moderne’ tuinarchitect die als één van de eersten in 
Nederland in de ‘architectonische’ tuinstijl werkte. Wezenlijke kenmerken van deze stijl zijn de gemetselde 
bakstenen elementen die met het  groen geïntegreerd zijn: keermuren, trappen van terras naar tuin, verdiepte 
tuinen, niveauverschillen, muurbakken, bassins en pergola’s. 

De tuinen van Tersteeg zijn dikwijls ontworpen op basis van een assenstelsel: zo sloten de tuinen aan bij de 
architectuur van het huis en werd zo een fraaie eenheid gecreëerd. Tersteeg, die behalve met De Clercq ook 
herhaaldelijk met  andere bekende architecten als De Bazel en Hanrath samenwerkte, ontwierp veelal 
particuliere tuinen bij villa’s en landhuizen. Remmerstein kan dan ook een schoolvoorbeeld genoemd worden 
van de tuinarchitectuur van Tersteeg. 

Remmerstein anno 2010 

Het huis Remmerstein wordt particulier bewoond door de nazaten van Martinus Cornelis Philipse, aan wie 
het landgoed zijn huidige verschijningsvorm en grandeur te danken heeft. Het  landgoed rond Remmerstein is 
via opengestelde paden grotendeels ontsloten voor publiek. Het bos wordt  beheerd volgens de principes van 
‘geïntegreerd bosbeheer’: selectieve dunning, dood hout wordt niet verwijderd. 
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