Meerenbe
erg
In het landsch
hap

Landggoed en pssychiatrie 160 jaar samen,
zo
org om m
mens en om
mgeving.
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Door
D
Pieteer van Twu
uyver
vo
oormalig conservat
c
or Museum Meerenberg

Bij aanvvang van de bouw van het voormaalig gestichtt Meerenbe
erg, in 18466/47 is er do
oor
bouwheeer J.D. Zocher (die doo
or de regennten steevasst Zogger ge
enoemd woordt) rekening
gehouden met de vorm
v
van het landschaap vooral de
e ligging tussen twee ooude strandw
wallen.
Dit maaakte dat hett middenterrein altijd m
met het nodige respecct is behanddeld gebleve
en, dat
wil zegggen dat er steeds reken
ning gehoudden is met de
d stroomrichting van de beek die
e het
landschap van zuid
d naar noord
d doorstak en een bijdrage leverde aan de vuulling van he
et
romantische meerttje midden op het terr ein (door so
ommigen ab
busievelijk ook wel ee
en
restant van een vro
oege Rijnarm genoemdd).
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nzijde tusse
en de beukeenlaan en de
d bergweg heeft een kkwetsbare en
e steile
De westtelijk terrein
hoge du
uinrand. Het was door de heer A. JJonker (opzzichter parken en terreeinen provin
ncie N‐H
1937‐19977) absoluut aan een ieder verbooden deze te
t beklimme
en ter beschherming van de
met mo
os begroeidee hellingen.. Wel besto nd er een pad
p uit de 19
9e eeuw (footo album van
Walsem
m 06) dat scchuin omhoog liep en bbij de waterrput boven op het duinn uitkwam. Deze
waterpu
ut leverde extra
e
druk op
o de leidinggen in het gesticht
g
van
n de hogere slaap‐ en
wasgeleegenheden.
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d bebouw
wing altijd de
e randen van de stranddwallen hee
eft
Uit oudee kaarten zien we dat de
gezochtt. Zocher veerbouwde in
n 1847 de o ude villa uitt ca. 1585 (A
A’dams archhief) met het nog
bestaan
nde voorste deel. De serre, door A
Abraham vaan der Linde
e, is er mett het
directeu
urschap van
n Dr.C.J.van Persijn aanngebouwd. Het achterd
deel is na zw
ware beschaadiging
weer geeheel herop
pgebouwd in
n zijn oorsppronkelijke vorm,
v
zoals foto ‘s, uit de tijd van
Directeu
ur van Deveenter laten zien. Het m
middenterre
ein heeft va
anaf de vroeege bewoniing
bleekveelden en tuinbouw tot functie
f
geh ad. Tot voo
or kort betrof het nog eeen intact zijnde
z
eenheid
d van Cloecckendael /M
Meerenbergg als Blekeriij met bleekkvelden en ggietsloten. (album
v Walseem Dc 69 en
n Ad 99) He
et zuivere duuinkwelwatter kwam bijna drinkbaaar in de we
estelijke
beekarm
m. Heden rest
r hiervan een soort vvan moerass dat in niets meer lijktt of te make
en heeft
met de oorspronkeelijke waterhuishoudinng (zie de waaterloopkaa
art 1892 arcchief Het Do
olhuys
en albums v Walseem en v Devventer)
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Het geh
hele stuk tusssen Beukenlaan en Beergweg kwaam vrij als zusterduin,
z
een rijkelijk
begroeid binnendu
uinrandbos. Het directee gebied rondom de villa Meerzichht was daarrvoor
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A
Aan de voett van wat in
n de volksm
mond de jongge duinen werd
w
genoeemd, loopt door
h
het gestichtt de beuken
nlaan, paral lel hieraan ca 1 a 2 me
eter liep de buerweg (ffoto 25
sserie 1900) een eeuwe
enoude nooord zuid verb
binding en postweg. H et gesticht trok
rrond 1850 zoveel
z
bekijjks, dat het storend we
erd voor de bewoners.
M
Men maaktte er in Haarlem en om
mstreken een gewoonte
e van om opp zondagen te gaan
““aapjes kijkken in het ge
ekkenhuis”.. Dr. B.H. Evverts toenm
malig geneeesheer direccteur
h
heeft dan opdracht
o
ge
egeven een omleiding in
i de bergw
weg te makeen .(tekenin
ng Pieter
P
Plas archieff Het Dolhuyys)

bekend als boomgaaard van Clo
oekendael, naar het woonst
w
van Floris
F
Naninngh Cloeck de
d
eerste b
bewoner van de hofste
ede. In deceember 1627
7 is er een opmerkelijkee ontdekkin
ng
gedaan door Meess Aerts de kn
necht van CCloeck, die een vreemd
de patroon ontdekte bij
b het
omhakkken van een
n appelboom
m, dit zou dde geschied
denis ingaan
n als het woonder van
Cloeckeendael (bescchreven doo
or Samuel A
Ampsing, Gonnet
G
en B.
B Sliggers )
Bij dit gebied beho
oren ook de vaak beschhreven en ge
ezochte Bla
auwe trappeen op het duin naar
de toen
nmalige belvvedère. (F.vvan Geldorpp en J.van Venetien)
V

Als er in
n 1853 binn
nen 4 jaar na de openinng een eersste uitbreiding noodza kelijk is, wo
ordt er
architect Abraham van der
eerst eeen plan afgeekeurd. Hett ontwerpp lan van de toenmalige
t
Linde is het enige wat
w genade kan vindenn in de ogen
n van de directeur B.H. Everts, om
mdat er
N
nt behande
eling kon wo
orden toegeepast en daat dit
dan pass op de juistte wijze de Non‐restrai
plan tott verminderring van ove
erbevolking van de lage
ere klassen leidde. Zow
wel aan de noord‐
als aan de zuidzijdee worden vlleugels aanggebouwd in
n de lengte richting vann de strandw
wal, het
e
is in dezze bouwfasee dat klokke
entoren rassterwerk en 2 gashoud
der tot stan d komen, naast
n
de
plannen
n voor de keerk en kapel 1856.
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Uitbreiding van het gesticht
g
met bijna 60% oopname capaaciteit ,vraag
gt een anderre aanpak van
onomie .Er wordt
w
intens ief in de tuin
nderij gewerrkt, varkens gehouden en
e op het
tewerksttelling en eco
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Dat het w
water hier in
n dit gebiedsdeel een vooorname rol speelde
s
valt mede te verrklaren uit he
et
gegeven
n dat de volgeende watervvoorzieningeen allen werd
den getroffen aan de voeet van de ze
eer hoge
duinrug. Als er in 18
885 een gehe
eel nieuw gessticht in Carrré vorm is ge
ebouwd vooor ca. 400 ma
annen en
vrouwen
n is deze wattervoorzienin
ng van emineent belang. Hierbij horen ook de stoookgelegenhe
eid met
pijp , en water bassin
ns.(album v Deventer
D
Add 83, 84 ) Zij bevinden
b
zich tegen de dduinrand aan de
noordzijde in het geebied van hett voormaligee Bloemendaaals Begin en de werf vann Valckenburrg
(“Rust en
n Onrust” en
n later begraafplaats ) onndanks alle aanpassingen
n in het gebi ed blijven de
d
kwetsbare zichtassen
n gespaard.

n, schuren een de Bioloo
middend
deel komen werkplaatse
w
og (afvalwater en vuilverrbranding ) Op
O de
plaatsen
n aan de noordzijde spele
en recreatie en werkgele
egenheid een
n belangrijkee rol, de herte
en‐
kamp, faazanterie en gymnastiekkplek. Op de ze plaats mo
oet er in 1960 ruimte ge maakt word
den voor
een geavvanceerde psychiatrisch‐‐ neurologiscche kliniek, dit
d heeft plaa
ats na het g rote succes en
intensievve gebruik van
v de psychofarmaca n a 1953.
Het is dee toenmalig directeur
d
J. Nijboer
N
geweeest die late
er verklaarde
e, dat dit hett enige gebouw
(Bredero
ode kliniek) uit
u de twintiggste eeuw m
met een meerr permanent karakter is ggeweest, da
at minder
gelukkig tussen de sttrandwallen gebouwd waas. A .Jonker heeft in de
e plannen vann Bouwer “ Narold”
N
e graden te draaien,
d
zodaat eraan beid
de zijden
nog een verbetering aangebracht, door het ggeheel enige
van het ggebouw een
n paar monu
umentale be uken gespaaard konden blijven.
b
Dezee zijn door de
volgendee beheerders rücksichtslos omgehaa ld. Latere planning
p
van de ‘ingang m
met opname
e
kantoor’’ aan de oosstzijde is niett doorgegaann in verband met de toen
n al bestaan de verhuispllannen
naar Am
msterdam. Wel
W is in 1974
4 de poort veerplaatst van de oude ing
gang naar dee huidige.
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Van af het prille begin 1850 en gedurende
g
zzo’n ca. 100 jaar
j
zijn er begraafplaats
b
sen geweestt
aanvankkelijk de oosttzijde van he
et terrein aann de Meeren
nbergse weg. Deze kerkhhoven zijn no
og steeds
in tact, m
maar zijn beperkter van omvang en m
met enige kn
nekelputten. De laatste bbegraving he
eeft hier
in 1954 p
plaatsgevond
den. In 1974
4 als ruimingg van de oude begraafpla
aats maar vo or een klein deel
plaats kaan hebben, vind
v
er wel een
e ontmantteling plaats.. Alle graven
n worden inttact gelaten en
e de
meeste sstenen (zerkken) worden op stapel geezet, om late
er als verzwa
aring onder dde weg te wo
orden
gebruiktt (t.o. Am)
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Het is aaan deze noorrdzijde van het terrein daat in verschillende verbouwing en verranderingsfa
asen de
hertenkaamp moest verdwijnen
v
om
o plaats te maken voor de Bredero
ode kliniek. BBij aanvang van de
bouw levverde dit divverse voorwe
erpen op uitt een langer verleden.
v
Dit gebied op de begrenzing van
het oudee” Bloemend
daals begin” en de” Werff van Valkenb
burgh” wass eerder in geebruik gewee
est.
Gevondeen werd o.a. paardenkluisters, enkellboeien, hoe
efijzer stenen
n kogels en eeen dolkklingg.
(overged
dragen aan archeologie
a
van
v de provinncie N‐H) Bij restauratie door archeooplan te Delftt kregen
we de in
n formatie, dat deze objecten zo dich t bij een kasteel gevonde
en, daar iets mee te maken
moeten hebben. En
nkelboeien duidden somss op terechttstellingsplaa
atsen of galggenbergen aldus onze
deskund
dige zegsman
n. Naast deze
e objecten zijjn er een 50 tal vondsten
n van ver vooor de “Meerenberg”
periode uit de grond
d overgedraggen.
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Men heeft van de oude
o
begraaffplaats het kkatholieke deel
d in 1890 verplaatst, nnaar de zoge
enoemde
n de bergwe
eg, en een d eel in 1937 weer
w
terug geplaatst. Ditt was nodig voor
v
de
woeste ggronden aan
bouw vaan het nieuw
we zusterhuis.
nrichting van de huidige situatie
s
is meen aan de zu
uid‐ westkantt op de voorm
malige katho
oliek en
Bij de in
joods keerkhof gestotten (Foto s album v Deveenter v Walssem ) op kortte afstand hi ervan lagen de
“Besmetttelijke barakk” en het anatomie geboouw 1877. Bij
B de bouw van
v het nieuw
we zusterhuis, blok 1
in 1937 iis een deel van
v dit kerkhof ontruimdd en een dee
el van de gravven verplaat st naar de vrroegere
oude begraafplaats, het katholie
ek deel aan dde binnenzijd
de. Het groo
otste deel deer graven is verder
v
e put gemaa kt voor “indu
ustrieel” afva
al schade enn breuk etc.
afgedektt. Daarnaastt is een grote

mettelijke baarak” is na de verbeterdee medische kennis
k
verdw
wenen en in llatere instan
ntie ca.
De “Besm
1930 is “Carpe diem
m” daar verre
ezen een verrblijfplaats vo
oor tuinploegen bij slechhte weers‐
digheden en een grote op
pslag voor m
materialen, ge
ereedschapp
pen en winteerreserve.
omstand
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De grotee veranderingg aan het einde van de 119e eeuw en de herinrichtingen ontsstonden nadat dir Dr.
J. van Deventer gesttart was mett het officieeel opleiden vaan verpleegkkundigen en hun op ande
ere wijze
98 komt het eerste zusteerhuis van on
ns land (Pogg
genbeek) geereed en als deze te
te huisveesten. In 189
klein blijkt komt er een
e nood barrak bij de dann nieuwe begraafplaats (luchtfoto)
(
.
bied wordt heet nieuwe zu
usterhuis opg
getrokken enn wel in 3 fassen
Geheel aaan de grenss van het geb
eerst wo
ordt in 1937 de barak afggebroken, enn blok 1 gebo
ouwd. In 1939 komt blo k 2 daar voo
or meer
in de ricchting van de bergweg. Beiden hebbben grote kelders die in de
d oorlog ee n goede schuilplaats
geboden
n hebben aan
n de honderd
den patiënteen, tot zij in 1943 moesten evacuereen. Na de oo
orlog
wordt in
n 1951 het middenstuk va
an het zusterrhuis er tussen gebouwd
d . Als het naa 1980 het ge
eheel
aan de d
dan bestaand
de eisen tot kliniek
k
is ver bouwd, kom
mt hierin de behandeling
b
g van patiënten voor
resocialisatie van maannen en vro
ouwen, het bbehoud deze functie tott 1997.
Het gebo
ouw kan als kliniek, behuizing en bew
woning nog altijd met alle andere wooonvormen in
i de
psychiatrie wedijvereen. Dan volggen de grote verhuizingen naar Amste
erdam.
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Deze en andere locaties kregen hun belangrrijke functiess tijdens hett directeurscchap van Dr. W.M
v.d.Scheeer die belan
ngrijke vernie
euwingen in de Nederlan
ndse psychiatrie invoerdee met het
a
apie. Het is inn de crisistijd
d tijdens hett interbellum
m dat hij er in
n slaagt
ontwikkeelen van de arbeidsthera
met een minimum aan personee
el, een maxim
mum aantal patiënten
p
aa
an het werk tte krijgen.
aren het Koeetshuis, Parkzzicht, tuingeb
bouw, technnische dienst en
Belangrijjke plaatsen hiervoor wa
therapiee, tabakssch
huur, “ Bioloo
og”, varkens stallen ook een
e deel van de Villa “M
Meerzicht” is intensief
betrokkeen geweest in meerdere vormen vann arbeidstherrapie en ontsspanning.

Zu
usterhuis blok 1 1937

Pavviljoen 1860 na verbouw
wing 1974

meldenswaardig comple
ex, is de eigeenlijke eerste
e uitbreiding buiten het ggebouw, dan
n
Een verm
genoemd het “Paviljoen” in 1860
0 in hier plaaats voor ca. 90
9 bewonerrs met meer lichamelijke
e kwalen
en een aaantal met epilepsie.
e
Vo
oor dit gebouuw verreizen 2 kleine com
mplexen in dde zelfde stijl n.b.
anatomie en klein zu
usterhuis. Aa
an de noord achterzijde van
v het hooffdgebouw heebben jaarlijks kleine
en grotee aanpassingeen plaats, al naar gelang de bevolking of bewonin
ng dit verlanngd. De eerste
gashoud
ders komen daar,
d
naast het gebouw,, warmte en stoken is da
an nog een g root problee
em.
Aan de zzuidzijde kom
mt er een be
ehoorlijk grotte wasserij toegerust
t
voor het aantaal groeiende
bewoners, het vuilw
waterproblee
em en de feccaliën afvoer vormt een groot
g
obstakeel en is menig maal
nt met omwo
onenden. He
et anatomie gebouw al meer
m
dan 135 jaar oud iss nog bijna in
n de
twistpun
originelee staat. Het is gebouwd nadat er obdducties werd
den gedaan in
i een studiee ruimte van het
hoofdgeebouw, voor onderzoek in
i de ( herse n)anatomie en laatste bezoekplaats
b
s voor familie. Het is
ericht gewee st en in late
ere tijden aan
ngepast aan nieuwere inzichten
altijd alss onderzoek ruimte inge
tot ca. 11985. Daarnaa heeft het een plaats geekregen binnen de opleid
ding van verppleegkundige
en,
waarvan
n het centrum
m tot dan vanaf 1892 in hhet zusterhu
uis en later Pa
aviljoen/ PO C was gehuisvest.
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Boven de achteringaang van het gebouw
g
heefft sinds de op
pening op 21 okt 1869 eeen grote
ontspanningszaal “M
Musis Sacrum
m” gestaan . Alle grote in
npandige eve
enementen hhebben hier plaats
e zaal en direecte omgevin
ng nog gehee
el intact. Annnex hieraan bevond
gevondeen tot voor kort was deze
zich de u
uit 1853 stam
mmende Kath
holieke kapeel, deze was over de gang heen geboouwd en wass later in
gebruik aals wisselruimte voor alle
e mogelijke aactie en opslag.
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Als Het zzusterhuis vaan Poggenbe
eek 1898 aann de achteruiitgang komt , herkent meen de beslotenheid
van het zzogenoemdee Achterplein. Hierover loopt in aan
nsluiting op het
h spoorweggnet een eigen
smalspoor , dit kan alle
a afdelinge
en van goed eren en dien
nsten voorzie
en en tevenss aansluiten op de
spoorlijn
n Haarlem Alkmaar.
A
Dit heeft de ovvergang van olie
o op kolen
ngas mogelijkk gemaakt en
n tot
verplaatsing van de Gashouders
G
M
op h et terrein ko
omt de
naar de zijdde het meerrtje geleid. Midden
kolenoveerslag en hett spoortracé dat hiervoo r gebruikt is. Het tracé is in het sleuttelbos nog altijd
herkenbaar. De Eersste gashoude
er al na 3 jaaar aangevuld
d met een 2e voorzag hett gesticht de eerste
n licht en waarmte. Door het ontbrekken van jaarvverslagen me
et gegevens oover deze materie
m
jaren van
zijn veel details overr de technische problemeen van de ee
erste jaren on
nbekend gebbleven maarr met
n gaslicht he
eeft voor veeel hoofdbreke
ens gezorgd..
name veerwarming en

Pas in 1959 na 90 jaar heeft men
n besloten vvoor Musis Sacrum
S
een nieuwe
n
ruim
mte te bouwe
en en wel
e schouwburrg en bioscooop faciliteite
en voor
bijna reccht tegenoveer de inganggsloge. Deze zaal met alle
ca. 500 p
personen, ko
on alle verge
elijkingen meet zalen uit middelgrote
m
steden
s
met gglans doorsttaan.
Wekelijkks en soms met
m grotere frequentie w
waren er filmss of voorstellingen. Overrdag in gebru
uik als
ontmoettingsruimte en verkoop van therapi e goederen en lekkernijen en als beezoekers cen
ntrum.
Geduren
nde een aanttal jaren heeft de zaal alss uitwijkplaatts dienst ged
daan, wanneeer het weerr te
slecht was om in hett Bloemendaals openluchht theater te spelen. Mu
usis Sacrum heeft maar ca.
c 35
nst gedaan en is na een geweldvolle
g
kraakactie volledig
v
doorr brand verw
woest.
jaar dien

M
Musis
Sacrum
m direct na dde bouw in 1959/ 60
Het is do
oor de intenssieve bewoning en bevooorrading hierrheen nodig geworden ddat er een
verkeerssplan komt, een weg me
et een eenricchting verkee
er zonder dat dit gevaar vvoor bewone
ers en
personeel oplevert. Deskundig advies
a
hierovver komt van Jhr.Mr.de Ranitz die zicch daarbij ve
erder
uitlaat over de
d toestand van
v het geheele park. Dit verkeersplan is uitgevoeerd zonder ook
o maar
lovend u
één boom te laten sn
neuvelen, en heeft tot dde verhuizingg naar Amste
erdam dienstt gedaan.
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e Springer ontwerp vaan het gebied
d, is naast ennige hoofdpu
unten,
Van het oorspronkelijke Zocher en
e een summ
miere loop vaan nog enkele paden, he
elaas niet veeel meer overr. Van de
zoals de zichtlijnen en
dig bewaarde oudere sam
menhang in het landscha
ap is zelfs vooor bekenden
n niets
door Zoccher zorgvuld
meer terrug te vinden
n. Door vergraving van reellen, sloten
n en extra wa
ateraanleg iss de oorspron
nkelijke
situatie b
bijna geheel teloor gegaa
an, daarom iis het verheu
ugend dat ee
en deel van dde stervormige lanen
van “Blo
oemendaals Begin”
B
herke
enbaar gebleeven zijn.
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d heer Pieter van Twuyyver op deze Internet Site
e rust Copyriight.
Op de arrtikelen van de
Overnam
me van inform
matie (tekst en afbeeldinngen) is niet toegestaan
Voor vraagen over dee artikelen va
an de heer Piieter van Twuyver kunt u contact opnnemen met:
pieter.vaan.twuyver@
@hetnet.nl
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