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Genomineerden Carla Oldenburger-Ebbers Penning 2017 

In 2009 heeft de Stichting Tuinhistorisch 

Genootschap CASCADE de Carla 

Oldenburger-Ebbers Penning ingesteld. Cascade 

riep daarmee een prijs in het leven, genoemd 

naar haar oud-voorzitter en bedoeld om jong 

wetenschappelijk talent te stimuleren (jong is 

leeftijdsloos). De prijs gaat vergezeld van een 

bescheiden geldbedrag. 

Voor de Carla Oldenburger-Ebbers Penning 

komen onderzoekers in aanmerking die aan het 

begin van hun (nieuwe) loopbaan staan en die een opmerkelijke wetenschappelijke 

scriptie, artikel of andere publicatie hebben uitgebracht die betrekking heeft op de 

geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur en die aansluit op 

de doelstellingen van Cascade. De kwaliteit wordt getoetst aan de voor de 

universiteiten en hogescholen gebruikelijke normen. 

In september 2016 ging een oproep voor kandidaten uit en op 21 juni 2017, tijdens 

de Cascade MidZomerNacht bijeenkomst, wordt de winnaar bekend gemaakt. In 

het navolgende worden de zes genomineerden en hun onderzoeken in willekeurige 

volgorde aan u voorgesteld. 
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Anna van Gerve 

Anna van Gerve (1986) studeerde Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie en 

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 behaalde zij aan dezelfde 

universiteit haar diploma van de research-master Art Studies met een scriptie over de openbaar 

groen projecten van Louis G. le Roy in de jaren zeventig.  

 

Een nieuwe dialoog met de natuur. 

De positie van Louis le Roy in de ontwikkeling van natuurlijker openbaar groen in de jaren zeventig 

Artikel in Stadsgeschiedenis, 2014 

 

In de jaren 1970 werd Louis G. le Roy (1924-2012) bekend vanwege zijn ecologische 

experimenten in de openbare ruimte. Zijn autonome project de Eco-kathedraal, waar hij zich 

vanaf 1983 volledig aan wijdde, heeft echter veruit de meeste aandacht gegenereerd in de 

vakliteratuur. Dit brengt het gevaar met zich mee dat Le Roy als eenling en buitenstaander wordt 

neergezet en niet in de context van de tuin- en landschapsarchitectuur wordt bekeken. Het is zeer 

de vraag of deze karakterisering van Le Roy wel voldoende recht doet aan zijn werk en 

motivaties. Op basis van drie vergelijkende analyses (met heemparken, natuurparken en 

wijkgroen) laat deze studie zien hoe Le Roy's theorie en praktijk zich verhielden tot het denken 

over en omgaan met natuur in de stedelijke omgeving in de jaren 1970. Op die manier kan een 

beter begrip verkregen worden van Le Roy's plaats in de tuin- en landschapsarchitectuur en van 

de waarde van zijn gedachtengoed voor de hedendaagse samenleving. 

 

 

Gerrit van Oosterom 

Gerrit van Oosterom (1975) studeerde landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

Groningen waar hij in 2015 cum laude afstudeerde. Als PhD onderzoeker is hij sindsdien 

verbonden aan het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen voor zijn 

onderzoek naar de rol die boerderij en buitenplaats binnen de ontwikkeling van de 

buitenplaatscultuur in de driehoek Leiden-Amsterdam en Utrecht. Daarnaast is hij als 

landschapsarchitect werkzaam bij de gemeente Apeldoorn.  
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Gronden van vermaak 

Een reconstructie van de ontwikkeling van buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn 

tussen Leiden en Utrecht (1600-1900) 

Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2015 

 

In de zeventiende en achttiende eeuw ontstaat er langs de oevers van de Oude Rijn tussen Leiden 

en Utrecht een buitenplaatslandschap van meer dan 125 buitenplaatsen. Twee eeuwen later zijn 

de meeste al weer gesloopt of omgevormd tot boerderijen. Dit reconstructieonderzoek levert 

voor het eerst een overzicht van de ruimtelijke opzet en de ontwikkeling van dit 

buitenplaatslandschap als totaal en de gebied specifieke factoren die de ontwikkelingsgeschiedenis 

bepaalden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de invloed van kleiwinning op zowel een versnelde 

afbraak als de opkomst van een nieuwe groep eigenaren. De sterke verwevenheid tussen boerderij 

en buitenplaats die tot in de negentiende eeuw hier als volwaardige buitenplaats blijkt te kunnen 

voortbestaan geeft eveneens het gebied een eigen signatuur. Het onderzoek laat daarmee zien dat 

er in de buitenplaatscultuur van de Republiek en het jonge Koninkrijk ook binnen West 

Nederland grote regionale verschillen waren waardoor de hegemonie van de Vechtstreek als 

nationaal referentiemodel voor andere gebieden mogelijk aan nuancering toe is. 

 

 

Willem Weiland 

Willem Weiland (1940) behaalde zijn doctoraal economie in 1964 en deed de master culturele 

wetenschappen in 2015. Werkzaam was hij als reserve officier Koninklijke Luchtmacht, senior 

organisatieadviseur bij Bakkenist, Spits en Co.  en algemeen directeur van de papiergroothandel 

Proost en Brandt. Hiernaast vervulde hij diverse nevenfuncties op nationaal- en Europees niveau 

in de papierbranche. In zijn vrije tijd tennist, wandelt en fietst hij, en speelt hij trompet. 

 

Groen erfgoed: het Volkspark De Leidse Hout in Leiden 

Functies en gebruik van het park 1931 – 2014 

Masterscriptie Open Universiteit, 2015 

 

In de negentiende eeuw waren de leefomstandigheden van de lagere klassen slecht. Gaandeweg 

werden er initiatieven ontplooid ter verheffing van het volk.   

In Leiden kwam rond 1900 de wens naar een volkspark naar voren waarbij de bevordering van de 

volksgezondheid een belangrijke reden was. Het eerste Volkspark werd in 1921 in gebruik 
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genomen en omgedoopt tot Kooipark. Dit park was 1,8 ha groot, maar al in 1919 werd een plan 

ingediend voor een groter park van 20 ha. Passend in het uitbreidingsplan van Pieter Verhagen 

ontwierp landschapsarchitect Klaas van Nes een park voor sport en spel: De Leidse Hout. In 

1931 werd het wandelpark geopend, het sportpark volgde negen jaar later. Een bospark met 

openluchttheater werd  in 1958 toegevoegd aan het oorspronkelijke ontwerp. Decennialang werd 

het begrip “volkspark” niet voor De Leidse Hout gebruikt. Pas met het verlenen van de 

gemeentelijke monumentenstatus in 2009  werd het park omschreven als het “Volkspark De 

Leidse Hout”. 

Dit volkspark vervulde maatschappelijke en biologische functies. Bij de maatschappelijke functies 

kwamen aan de orde: de recreatieve-, de educatieve-, de sociale -, de decoratieve-, de rituele- en 

de commerciële functies. De functies veranderden niet in de loop van de tijd maar het gebruik 

binnen een bepaalde functie wel. Het lijkt alsof er geen grenzen zijn aan wat mensen bedenken 

voor de besteding van hun vrije tijd. De biologische functies waren altijd al aanwezig maar zijn 

relevant geworden door de toegenomen aandacht voor het leefmilieu en de klimaatverandering. 

 

 

Fenny Ramp  

Fenny Ramp (1990) studeerde in 2016 af als architectuurhistorica aan de Universiteit van 

Amsterdam. Tijdens haar stage bij de afdeling Monumenten en Archeologie van de Gemeente 

Amsterdam groeide haar fascinatie voor stedenbouw en landschapsarchitectuur van de twintigste 

eeuw, door haar onderzoek naar het Sloterpark. Tegenwoordig werkt ze bij Architectenbureau 

Office Winhov en doet ze onderzoek naar L.S.P. Scheffer, hoofd Stadsontwikkeling 1928-1952, 

voor een toekomstige publicatie van Paul Scheffer.  

 

 ‘Ten gerieve des volks’ 

Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van een uniek volkspark: het Sloterpark 

Masterscriptie Universiteit van Amsterdam, 2016 

 

Groen werd binnen het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam (AUP) uit 1934, voor het 

eerst in de Amsterdamse geschiedenis als een voorziening voor het volk gezien. Het Sloterpark 

lag, als het groene hart, centraal in de westelijke uitbreiding van het AUP. Het park werd door 

Cornelis Van Eesteren en Jakoba Mulder ontworpen als een groot volkspark met een breed scala 

aan recreatievoorzieningen, zodat alle standen van de samenleving hier vrij konden recreëren. Er 
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is naar gestreefd alle parkstroken, die wijken doorsneden, te verbinden met het Sloterpark. Dit 

zorgde voor een groene dooradering van de Westelijke Tuinsteden. 

In deze masterscriptie wordt onderzocht hoe vroeg twintigste-eeuwse moderne opvattingen over 

stedelijke groenvoorzieningen het ontwerp voor het Sloterpark bepaald hebben. Twee thema’s in 

de ontwikkeling van de Amsterdamse groenvoorzieningen van de negentiende en twintigste eeuw 

blijven steeds terugkeren in dit onderzoek. Dat is enerzijds de toepassing van het concept 

‘volkspark’, anderzijds is dat de ontwikkeling van stedelijk groen tot een fijnmazige 

groenstructuur dat als integraal onderdeel in stadsplanning werd opgenomen. Beïnvloed door de 

internationale kennisuitwisseling duiken beide thema’s voor het eerst in Amsterdam op in de 

negentiende eeuw en ontplooien zich begin twintigste eeuw tot geaccepteerde concepten in de 

Amsterdamse stedenbouw. Het ontwerp voor het Sloterpark belichaamt een uniek moment in de 

geschiedenis van de Amsterdamse groenvoorzieningen, omdat beide thema’s in het ontwerp voor 

dit park worden vertegenwoordigd. Er was nog nooit zo systematisch en grootschalig over aanleg 

van groen nagedacht.  

De ontstaansgeschiedenis voor het Sloterpark wordt in deze scriptie in een brede historische en 

theoretische context geplaatst. Op deze manier wordt getracht de actuele discussie over 

herbestemming, behoud, beheer, restauratie en bescherming van het Sloterpark en volksparken 

uit de wederopbouwperiode in het algemeen, te bevorderen.  

 

 

Ietse-Jan Stokroos 

Ietse-Jan Stokroos studeerde in 2015 af als landschapshistoricus. Tijdens zijn studie richtte hij 

zich vooral op het doen van onderzoek naar kleinschalige groenelementen binnen de tuin- en 

landschapsarchitectuur, zoals tuinen, parken en begraafplaatsen. Op dit moment is hij werkzaam 

bij Landschapsbeheer Groningen. Hier houdt hij zich met name bezig met de inrichting van 

monumentale boerenerven en slingertuinen. 

 

Graven in het Landschap. 

Vormgeving en inrichting van begraafplaatsen in Nederland in het interbellum 

Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2015 

 

‘Graven in het landschap’ is de titel van een onderzoek naar de vormgeving en inrichting van 

begraafplaatsen in Nederland in het interbellum, de periode tussen beide wereldoorlogen.  
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Dit was een periode van veranderingen op maatschappelijk en cultureel vlak en op het gebied van 

ontwerpstijlen binnen de tuin- en landschapsinrichting. 

Het onderzoek geeft de geschiedenis van de lijkbezorging door de eeuwen heen weer. Naast 

begraven is het cremeren aan de orde gesteld. De periode waarnaar onderzoek is verricht, het 

interbellum, is beschreven aan de hand van verschillende belangrijke thema’s voor die periode.  

Tussen 1918-1940 zijn 271 begraafplaatsen van verschillende signaturen aangelegd. De inrichting 

en vormgeving van deze begraafplaatsen is geanalyseerd. Dit heeft tot een indeling in typen 

geleid. Verschillen zijn te vinden in inrichting, bouwwerken, beplanting en symboliek. Per 

begraafplaats is een tekening gemaakt waar in een grove schets de situatie is weergegeven.  

In Kerk-Avezaath is een, voor het interbellum, bijzondere begraafplaats aangelegd. Door zijn 

diagonale lijnenspel valt deze dodenakker op. In een detailstudie wordt uit de doeken gedaan hoe 

het proces van planvorming en uitvoering tussen 1935-1938 tot stand is gekomen.  

 

 

Jorinde Nijhuis  

In 2009 begon Jorinde Nijhuis haar opleiding kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. Haar interesses liggen op het gebied van tuinen, landschap en 

funeraire architectuur. Naast andere werkzaamheden schrijft ze artikelen over deze onderwerpen. 

Meest recent verscheen een artikel over de Lijnbaanhoven van Rotterdam in het tijdschrift 

Puntkomma.  

 

De tuinen van Beeckestijn,  

een onderzoek naar feit en fictie in de geschiedenis van het ontwerp 

Masterscriptie Vrije Universiteit Amsterdam, 2014 

 

De tuinen van Beeckestijn worden vaak beschreven als een uniek stuk erfgoed waarin twee 

bijzondere stijlen naast elkaar zijn te zien: een geometrische tuin naar Frans voorbeeld en een 

meer natuurlijk Engels landschapspark. In de twintigste eeuw werd besloten om deze tuinen te 

herstellen naar voorbeeld van een opmeting van architect J.G. Michael (1738-1800), overgeleverd 

in een kopergravure uit 1772. In twee restauratiefases, begonnen in respectievelijk 1959 en 1996, 

werden de tuinen gerestaureerd dan wel gereconstrueerd naar voorbeeld van deze gravure. Doel 

was het ontwerp van Michael in zijn glorie te herstellen. Ook in de literatuur die over de historie 

van Beeckestijn is verschenen vormt de gravure van 1772 vaak het uitgangspunt. Het is opvallend 
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dat één bepaalde gravure zo centraal staat in zowel de geschiedschrijving van Beeckestijn als in de 

restauratie van de tuinen. In haar scriptie wordt daarom onderzocht welke rol de opmeting van 

Michael heeft gespeeld in de historiografie van Beeckestijn en in de omgang met de tuinen in de 

twintigste eeuw. Hoewel de gravure van 1772 een belangrijk object van onderzoek is, is er 

wellicht een al te bepalende betekenis aan gehecht. Enige nuance is op zijn plaats. Welke status 

aan de gravure moet worden toegekend is niet zeker. Is het een ontwerp, een weergave van een 

werkelijke situatie of een ideaalvisie? Bovendien zijn ook andere fasen in de 

ontwikkelingsgeschiedenis van de buitenplaats van belang voor het karakter van Beeckestijn. 


