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Marot en Zuidwiik
Ben Olde Meierink

In 1988 verscheen een bundel biidragen over Daniel Marotl waarin een
biidrage van L.J. van de Klooster getiteld: " Daniel Marot en de Graaf van
Wassenaer Obdam - rondom een brief uit 17l l" , een artikel dat in dezelfde
vorm reeds eerder was gepubliceerd2.
ln deze bijdrage vordt ook aandacht besteed aan de tuinaanleg op de
buitenplaats Zuidwiik bii Wassenaar. Uit een briefvisseling bleek dat in de in
de jaren lTll-1712 aan de tuinen vanZuidwiik vas gewerkt. Van de Klooster
verzucht dat door het ontbreken van kaarten en afbeeldingen het niet
mogeliik wasom vast te stellen §/at er toen precies tot stand kwam. Hij
veronderstelt dat iemand als Wassenaer Obdam, die zorreel waarde aan het
buitenleven hechtte, de beste tuinarchitect die in die tiid in Holland
beschikbaar was, moet hebben aangetrokken: Daniël Marot. Dezelfde immers
die volgens hem in deeelfde tijd voor dezelfde familie een ontwerp voor de
luinaanleg op Tvickel leverde alsmede een nr'apen voor boekbanden en een
statieriituig, Dezelftle Marol ook die vijf jaar later, in 1717 werd gehaald om
het stadshui§, later Paleis, aan de Kneuterdijk te Den Haag te ontwerpen.
In het archief van kasteel Twickel ziin over de periode van 1694-17l{ de "
Reeckeninghe van ontfang ende Uytgave gedaen ten behoeve van siin Ercell.
de Heere van 0bdam" bevaard gebleven3. Hier verantwoordde de Johann
Fridel Muller de uitgaven die hii ten behoeve van Jacob van !íassenaar0bdam 11631-1714, voor de Hollandse bezittingen deed.
In deze rekeningen vindt men de volgende posten die betrekking hebben op
de tuinaanleg op Zuidwiick. Op I 9 oktober l7 I I kreeg de tim merman Claes0
Vlamingh f ll0.l7.l2 betaald " voor syn bestecq van latverck op Zuytwiick
gemaeckt".
0p I november van dat jaar betaalde men de metselaar Cornelis Duynstee
voor "metselwerck op Zuyt§/ijck gedurende het jaar 17l0" een bedrag van
165 gulden en l0 stuivers.
0p 25 februari van het volgende jaar ontving deze nog 288 gulden voor het
maken van een vijver. Ene Jacob van Leeuven leverde de bomen. Voor twee
doziin bloempotten werd de aanzienlijke som van 66 gulden betaald.
Hermanus van de Ancker ontving op 20 iuli l7l2 voor " het te maecken loot
en piipwerck aende fontynen" 300 gulden, terwijl hii op 27 februari van het
volgende iaar nogmaals dat bedrag ontving voor "gemaeckt fontiinverck".
I K t)ttenheim e a. (red.), DaaÈt tllantt' roÍagevcr nrd eca dellig beslua,Zutpheo t98§,
74-83.
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"draaien van va§en op
Jacob Ysvogel ontving bovendien 28 gulden voor het

Zuytviick".

"Monsieur Michel de Rooij" kree8 {00 Sulden voor "gemaeckte
en geleverde Hartsteenverck op Zuytvriick".
Enop 9 februari l7l3 treft oen uiteindetiik de volgende interessante Po§t in
de rekeningen'ratr' Àen Monsbur Marot be.iaelt v'oor eenige deseima op
Zuywiick te naeckt volg€És quitantie I 00:0:0."
Gezien de Éovtnaangehaalde gosten kan vorden aangeno&en dar hel hier
tuinontverpen van Danièl Marot voor de buitenplaat§ Zuldn iik betroffen. En
zo ziin de vermoedens van Van do Kloostcr dan toch uitgekomen.
De ste€nhou§rer

