Vroeger & nu

1970

Exotisch sieraad in
park Rosendael
Volgens veel kenners bevindt de mooiste schelpengalerij van

2018

Noordwest-Europa zich in park Rosendael. De schelpen en
koralen van het bijna driehonderd jaar oude tuinsieraad zijn
afkomstig van kusten in de hele wereld.

In 1685 begon Jan van Arnhem
met de aanleg van tuinen rondom
zijn kasteel. Gebruikmakend van
de natuurlijke hoogteverschillen
bedacht hij een spectaculair
geheel met vijvers, watervallen en
fonteinen. De tuinen waren een
bezienswaardigheid van jewelste;
bezoekers uit heel Europa trokken
erheen om zich aan de water
weelde te vergapen.
Gekocht in Amsterdam
In de geest van zijn tijd (die wat
meer frivoliteiten toestond) koos
de volgende kasteeleigenaar,
Lubbert Adolf Torck, ervoor om
het park te verrijken met tuin
sieraden. Naast de bekendere
Bedriegertjes ontwierp de

vermaarde ontwerper Daniël
Marot ergens tussen 1723 en 1732
ook een schelpengalerij met een
cascade waar water doorheen
loopt.
De benodigde schelpen en
koralen werden niet uit het Verre
Oosten meegenomen door
voorouders van kasteelbewoners
die bij de VOC in dienst waren,
zoals wel wordt beweerd. Maar ze
werden in Amsterdam gekocht
van overzeese handelaren.
Restauratie
Tot aan de Tweede Wereldoorlog
slaagden de kasteelbewoners erin
het kasteel en zijn tuinen goed te
onderhouden. Oorlogsschade
luidde echter een periode van

verval in. De laatste kasteel
bewoner, W.F.T. baron van
Pallandt, deed wat hij kon en gaf
in 1972 opdracht tot gedeeltelijk
herstel van de schelpengalerij.
Kort daarop droeg hij kasteel en
park over aan GLK. Er moesten
veel schelpen vervangen
worden, maar een aantal soorten
was inmiddels beschermd en
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mocht niet zomaar worden
geïmporteerd. Gelukkig was de
douane GLK ter wille. Inmiddels
heeft het herstel plaatsgevonden
en beschikken we over voldoende
voorraad om de tuinsieraden van
Rosendael ook de komende
decennia in stand te houden.
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