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Afb. 1 

Inleiding 

De Hameau de la Reine, gesitueerd in het Parc de Trianon dat onderdeel uitmaakt van de tuin 

van Versailles, was niet alleen idyllisch, controversieel en uitermate poëtisch, het was boven 

alles een plaats voor Marie-Antoinette (1755-1793) om zich terug te trekken van het Franse hof 

dat haar naast het schenken van een zeer overweldigende rijkdom ook zo onzeker maken kon.1 

Hier kon ze spelen dat ze een eenvoudig boerinnetje was in een zeer schilderachtige omgeving. 

De uitgebreide hameau bestaande uit maar liefst elf gebouwtjes, werd in 1783 gebouwd rondom 

een meertje, speciaal voor de gelegenheid aangelegd en omzoomt door verschillende 

kronkelpaden, hagen en andere groene beplanting (afb. 1).2 Het geheel was niet zichtbaar vanuit 

het grande palais, het duurde lopend vanuit dat paleis ongeveer een half uur om er te komen, en 

vormde een oase van rust binnen een hectisch bestaan. Ze werd volledig geïntegreerd in het 

geheel van de jardin Anglo-Chinois. Uiteindelijk kwam het zover dat Marie-Antoinette meer 

dagen doorbracht in en rondom het Petit Trianon, in plaats van hof te houden, iets waar de 

Fransen toch wel zeer veel prijs op stelden, en waar Marie-Antoinette hevig voor werd 

bekritiseerd.3 De hameau van Marie-Antoinette is een bijzondere casus binnen de bredere 

context van de tuinpaviljoens. Haar zeer feeërieke uitstraling maakt deze hameau tot een 

opmerkelijke verschijning. Toch is het gedachtegoed erachter geenszins een uitzondering te 

noemen binnen het geheel van de landschapstuin. Zo zijn er meer voorbeelden te vinden van 

kleine dorpjes en boerderijtjes in de landschapstuinen van grote kastelen en paleizen. Helaas 

hebben veel van deze gebouwtjes de tand des tijds niet doorstaan.  

In Frankrijk bevinden zich waarschijnlijk de bekendste voorbeelden van de ornamentele 

boerderij, namelijk de hameau in Chantilly en de hameau in Versailles. Het hameau-type wordt 

over het algemeen herleid naar de eigentijdse (model)boerderij architectuur. Ook vroege 

voorbeelden van de ornamentele boerderij binnen de tuinen van grote landgoederen worden in 

de literatuur veelvuldig als voorlopers op de hameaux aangehaald. Zo zijn er een aantal vroege 

voorbeelden te vinden in Frankrijk waarbij het boerderijtje, naast dat ze daadwerkelijk 

functioneerde, tevens diende ter decoratie, zoals Dora Wiebenson aangeeft in The picturesque 

garden in France (1978). Wiebenson merkt op dat sommige van deze eerste boerderijen die op 

de Franse landgoederen verrijzen, zoals de boerderijtjes van Ermenonville en Franconville, niet 

alleen functioneel zijn, maar tevens werden ingezet om het landelijke en pittoreske karakter van 

het landgoed te benadrukken.4 Deze specifieke boerderijtjes vallen onder het type van de ferme 

ornée; zoals ook de hameau van Chantilly en de hameau van Versailles, al lag bij deze laatste 

                                                             
1 Patrice Higonnet ‘Mique, the architect of Royal intimacy’ in: Michael Conan, Bourgeois and Aristocratic Cultural 
Encounters in Garden Art: 1550 – 1850, Washington 2002, p. 34.  
2 Pierre de Nolhac, Le Trianon de Marie-Antoinette, Paris 1924 (1912), pp. 277-278.  
3 Ian Thompson, The Sun King’s garden: Louis XIV, André Le Nôtre, and the creation of the gardens of Versailles, New 
York 2006, pp. 321-322.   
4 Dora Wiebenson, The Picturesque Garden of France, Princeton 1978, pp. 103-104.  
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twee de nadruk wel overduidelijk op het speelse karakter van het geheel en in mindere mate op 

de functionaliteit.5   

In Garden pavilions and the 18th century French court (1996) door Eleanor Delorme, 

worden, zoals de titel ook al aangeeft, de verschillende tuinpaviljoens als uitgangspunt genomen 

en vervolgens geplaatst binnen de context van de Franse landschapstuin. Hierbij behandelt ze 

onder andere de hameau van Chantilly en die van Versailles. Naast dat Delorme de paviljoens 

plaatst in de geschiedenis van de tuin behandelt ze ook, in tegenstelling tot Wiebenson, de 

sociaal culturele achtergrond van de totstandkoming van de hameaux. Dus wat was de filosofie 

achter de hameaux en door wie en voor wie werden de hameaux eigenlijk ontworpen? De 

filosofie achter de hameaux en aanverwante tuinpaviljoens wordt door Delorme terug herleid 

naar het rustieke en het landelijke, zoals dit ook door onder andere Boucher en Watelet (1718-

1786) in hun schilderijen geëvoceerd werd.6  

In een veel vroegere publicatie Le trianon de Marie-Antoinette (1912) door Pierre de 

Nolhac wordt de klemtoon gelegd op het dorpse karakter van de hameau te Versailles. Zo was 

het overduidelijk niet enkel een speelparadijs voor Marie-Antoinette, maar tevens een 

realistische weergave van het leven op het platteland doordat ze permanent bewoond werd en 

zes van de elf gebouwtjes ook daadwerkelijk in gebruik waren; het was een schilderachtige 

plaats voor Marie-Antoinette om zich terug te trekken. De hang naar dergelijke boerderijdorpjes 

wordt door De Nolhac geplaatst binnen een bredere culturele context. Zo was ze een 

weerspiegeling van een algemene tendens in deze tijd, het leven op het platteland kreeg een 

bepaalde aantrekkingskracht op de elite en werd ook weerspiegeld in de literatuur, de muziek, 

het theater en de schilderkunst. 7 

Een dergelijk verlangen naar een simpel leven komt ook terug in The French garden van 

William Howard Adams (1979), waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de 

Franse formele tuin en de periode daarna. De titel van het hoofdstuk dat in deze van belang is, is 

veelbetekenend: After Le Nôtre: A sentimental journey. Adams schept een kader door in te gaan 

op de veranderingen die zichtbaar zijn in de schilderkunst van onder andere Watteau en 

Boucher, om zo de verandering in het denken van de 18de eeuw te illustreren. Een denken dat 

geïnspireerd werd door onder andere de Franse filosofen Watelet en Rousseau. Het was een 

dergelijke gemoedstoestand die zou leiden tot een transformatie van de tuinarchitectuur. Adams 

ziet de hameaux dan als voorbeeld van de obsessie om een tafereel te creëren dat op enigerlei 

wijze geclassificeerd zou kunnen worden als schilderachtig en sentimenteel.8   

                                                             
5 Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 104.  
6 Eleanor, P. Delorme, Garden pavilions and the 18th century French court, Woodbridge 1996.  
Delorme geeft in haar publicatie daarnaast niet alleen een zeer volledig overzicht van de vormgeving van de hameau van 
Marie-Antoinette te Versailles, ook haar plaatsing binnen de context van de andere tuinpaviljoens wordt uitgebreid 
behandeld. Ook biedt ze een veelomvattend beeld van de hameau te Chantilly.  
7 Nolhac 1924 (zie noot 2).  
8 William Howard Adams, The French garden, London 1979.  
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De publicatie Der landschaftsgarten door Adrian von Buttlar (1989), biedt een overzicht 

van de drie landen die in dit onderzoek centraal staan. Het is opvallend dat vooral Engeland en 

Duitsland hierbij zeer uitgebreid behandeld worden, terwijl Frankrijk maar een heel klein 

plaatsje is toebedeeld. Zo worden de hameau van Chantilly en de hameau van Versailles enkel 

benoemd wanneer dit relevant is in vergelijking met de aankleding binnen andere 

landschapstuinen, voornamelijk de tuinen in Duitsland.9 Von Buttlar doet zeer uitgebreid 

verslag van de meest bekende tuinen, zoals Wörlitz, Stowe, Stourhead en Chantilly. Een 

beschrijving van Versailles blijft uit.   

Een interessante publicatie van John Martin Robinson Georgian model farms: a study of 

decorative and model farm buildings in the age of improvement, 1700-1846 (1984), verhaalt 

over de boerderijen in Engeland die dienden als model om nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van de land- en tuinbouw te illustreren. Het decorative in de titel wordt slechts heel even 

aangehaald binnen de architecturale lay-out van de boerderijen. Robinson maakt hier een 

onderscheid tussen de modelboerderijen en de boerderijen die tevens dienden ter decoratie van 

het landschap, de fermes ornée. Helaas noemt Robinson geen Engelse voorbeelden van dit 

laatste type, maar gaat hij meer in op de architectuur en de verspreiding van de 

modelboerderijen op de Engelse landgoederen.10  

Afgaande op de gevonden literatuur over de ornamentele boerderij valt op dat vooral de 

hameau van de Prins de Condé en de hameau van Marie-Antoinette volop aandacht krijgen in de 

standaardwerken over de Franse, Engelse en Duitse (landschaps)tuinen. Zeker de hameau van 

Marie-Antoinette neemt een bijzonder prominente plaats in. Hierbij wordt ze vooral neergezet 

als de meest bijzondere, zo niet de eerste hameau in haar soort. Dit onderzoek zal deze hameau 

als uitgangspunt nemen en dit specifieke ornamentele boerderijdorpje terug herleiden naar 

andere boerderijdorpjes en vergelijkbare gebouwtjes in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Zo zal 

dit onderzoek een overzicht geven van verschillende andere kenmerkende voorbeelden die 

ontstaan zijn rond dezelfde tijd als de hameau van Marie-Antoinette, of eerder. De 

onderzoeksvraag die hierbij centraal staat luidt als volgt: In hoeverre kan de Hameau de la 

Reine gezien worden als een op zichzelf staande typologie, zowel artistiek als functioneel, in 

vergelijking met gelijksoortige paviljoens in andere delen van Europa? Binnen deze 

onderzoeksvraag wordt een onderscheid gemaakt tussen artistiek en functioneel. Met artistiek 

wordt de vormgeving van de hameau bedoeld, zowel interieur als exterieur en haar plaatsing 

binnen de landschapstuin, terwijl de functie slaat op datgene waarvoor de hameau eigenlijk 

werd gebruikt.  

                                                             
9 Adrian von Buttlar, Der Landschafsgarten Gartenkunst des Klassizismus und der Romantik, Köln 19892 (1980).  
10 John Martin Robinson, Georgian model farms: a study of decorative and model farm buildings in the age of improvement, 

Oxford 1983.  
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Dit onderzoek zal allereerst een overzicht geven van het gedachtegoed achter de hameaux. 

Waarom werden dergelijke gebouwtjes eind 18de eeuw opgenomen binnen het geheel van de 

landschapstuin? Vervolgens zal worden ingegaan op een aantal kenmerkende voorbeelden uit de 

landen die in dit onderzoek centraal staan. Als eerste zal Engeland behandeld worden, waarbij is 

gekozen voor Queen Charlotte’s Cottage in Kew Gardens en voor de Watch Cottage in 

Stourhead. Tevens zal worden ingegaan op het dorpje Stourton, dat op een bijzondere manier 

deel uitmaakt van de landschapstuin Stourhead. Ook zullen de zogenaamde zuivelhuisjes 

worden besproken, waarbij de nadruk zal komen te liggen op het zuivelhuisje van Lord en Lady 

Spencer te Althorpe. Vervolgens zal Duitsland aan bod komen. Hier is opnieuw gekozen voor 

drie cases. Allereerst zal Wörlitz besproken worden. Deze tuin zal worden vergeleken met 

Stourhead, vanwege de grote overeenkomsten tussen beide tuinen, waarbij de nadruk zal komen 

te liggen op het dorp Stourton en het dörfchen Wörlitz. Daarna zal het Englischen dorf van 

Hohenheim aan bod komen, waarna afgesloten zal worden met de Bauernhäuser in Schönbusch. 

Voor Frankrijk heeft dit onderzoek zicht beperkt tot de hameau van Chantilly en uiteraard, de 

hameau van Versailles. De hoofdstukken grijpen op elkaar terug om zo een helder beeld te 

verschaffen van de overeenkomsten en verschillen tussen de landen.  

 

Hoofdstuk 1  

Theorie & filosofie  

Hoofdstuk 1.1 Het pastorale en het pittoreske in de Engelse landschapstuin 

De landschapstuin raakte aan het begin van de 18de eeuw in zwang in Engeland. Haar vrije 

vormen werden geassocieerd met een vrijheid voor het individu, waar een tuin met rechte paden 

en lanen meer geassocieerd werd met de Franse formele tuin die gezien werd als de 

verpersoonlijking van het absolutisme van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV.11 De Engelse 

tuin met haar kronkelpaden en ongedwongen beplanting, vormde een mooie tegenhanger voor 

de Franse formele tuin.12 De ongedwongen aanleg van deze Engelse tuin, die nagenoeg altijd 

gelegen was rondom een meer, vormde samen met de vele kleinere en grotere paviljoens die her 

en der door de tuin verspreid waren, een idyllisch pastoraal landschap. De vormgeving van de 

Engelse tuin werd al snel overgenomen in Frankrijk als toevoeging op de Franse formele tuin, 

zoals ook zichtbaar in Chantilly en Versailles.13 De hameaux zorgden in deze voor een zeer 

rustieke, pastorale toevoeging en een evocatie van een simpel plattelandsleven.  

De hang van het individu naar de natuur en naar een leven op het platteland werd mede 

ingegeven door de slechte politieke en economische omstandigheden in het Frankrijk van de 

                                                             
11 Erik de Jong, ‘Engels landschapspark als loutering voor de ingewijde wandelaar.’ In: Kunstschrift 32 (1988), nr. 4, p. 124.  
12 De Jong 1988 (zie noot 11), p. 124.  
13 Buttlar 1989 (zie noot 9), p. 115. 
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18de eeuw.14 Daarnaast, zoals Dora Wiebenson ook in The picturesque garden in France 

aangeeft, werd de interesse van de gegoede klasse, voor het schilderachtige en het pittoreske, 

mede aangewakkerd door literaire werken uit de eigen tijd en de eeuwen daarvoor. In deze 

werken werd het simpele, landelijke leven verheerlijkt en geplaatst binnen een zeer archaïsche 

en moraliserende ambiance. Ook de filosofie van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) wordt 

gezien als een prominente bron voor het verlangen naar een meer informele tuin. In zijn werken 

wordt de natuurlijke tuin verheerlijkt als een tuin voor eenvoudige mensen die zeer dicht bij de 

natuur staan en hiermee willen leven.15  

Pittoreske boerderijtjes, dorpjes en huisjes vormden een architecturale setting waarbinnen 

de voorliefde voor een landelijk leven kon worden uitgedragen. Het gedachtegoed achter 

dergelijke pastorale toevoegingen binnen de landschapstuin ging daarnaast nog veel verder. Zo 

zou een dergelijke plaats, mede door haar achtergrond in het (sterk geromantiseerde) 

boerenleven van huiselijkheid, zorgzaamheid en eenvoud, een moreel verheffende werking 

hebben op degenen die zich hierbinnen zouden bewegen. Zo’n eenvoudig leven kon niet anders 

dan een louterende werking uitoefenen op zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. 

De filosofische, literaire en zelfs medische teksten die aan deze ideeën ten grondslag lagen 

voedden elkaar en hielden elkaar in stand.16 Dit alles, samen met de schilderijen van Hubert 

Robert, Claude Lorrain en Nicholas Poussin, waarbinnen ook het landschap verheerlijkt werd, 

vormde de achtergrond voor de geheel nieuwe tendens binnen de tuinarchitectuur.17  

 

Hoofdstuk 1.2 Het ornamentele huisje en dorpje  

De ornamentele boerderijtjes, dorpjes en huisjes die vanaf ca. 1650 verschijnen op de 

landgoederen kunnen grofweg worden opgedeeld in drie groepen, namelijk: de realistisch 

functionerende boerderij, de ferme ornée en de gebouwtjes die zeer specifiek aansluiten bij de 

ideeën over het pastorale en het pittoreske in de Engelse landschapstuin.  

 

De realistisch functionerende boerderij  

Landgoederen besloegen vaak vele hectaren en slechts een klein deel daarvan werd besteed aan 

de landschapstuin. Op deze landgoederen bevonden zich meestal tal van boerderijen die werden 

verpacht of anderszins gebruikt.18 Koning (‘farmer’) George III (1738-1820) van Engeland had 

verscheidene boerderijen in zijn bezit waar hij ook daadwerkelijk zelf in werkte, voor zijn 

                                                             
14 Wiebenson 1978 (zie noot 4), pp. 3-4.  
15 Delorme 1996 (zie noot 6), 221. 
16 Meredith Martin, Dairy queens: the politics of pastoral architecture from Catherine de’ Medici to Marie-Antoinette, 
Harvard 2011, p. 176.  
17 Delorme 1996 (zie noot 6), p. 218.  
18 Robinson 1983 (zie noot 10), pp. 4-10.  
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Afb. 2 

ontspanning.19 Boerderijen op landgoederen waren dus eerder de regel dan de uitzondering. 

Echter, het merendeel van deze boerderijen waren boven alles gewone boerderijen, waarbij haar 

eventuele decoratieve functie van ondergeschikt belang was. Naast de gewone boerderijen was 

ook de modelboerderij een veel voorkomend fenomeen. Een modelboerderij had een 

voorbeeldfunctie binnen een landgoed en werd met grote zorg ontworpen en geplaatst. Echter, 

dergelijke boerderijen bevonden zich over het algemeen niet binnen de grenzen van de 

landschapstuin en waren voornamelijk bedoeld om agrarische vernieuwingen te laten zien aan 

de bezoekers van het landgoed en andere geïnteresseerden.20  

 

Het decoratieve boerderijtje: de ferme ornée 

De publicaties en artikelen die verschenen zijn over de decoratieve boerderijtjes in zowel 

Frankrijk, Engeland als Duitsland verwijzen veelal naar de eigentijdse bronnen over tuinen, 

zoals Whately’s Observations on modern gardening (1770), Duchesne’s Sur la formation des 

Jardins (1775), Morel’s Theorie des Jardins (1776) en Hirschfeld’s Theorie der gartenkunst 

(1779). Deze publicaties behandelen allemaal in meer of mindere mate het pittoreske van de 

landschapstuin en hebben binnen de theorievorming hun invloed gehad op de ontwikkeling van 

deze tuinen. Zo spreekt Duchesne zijn waardering uit over de ferme ornée, boerderijtjes die 

naast hun decoratieve effect ook daadwerkelijk functioneerden en werden ingezet om het 

‘rustieke leven’ op te roepen.21 Ook Whately spreekt over de ‘ferme ornée’, een term die hij als 

een van de eerste theoretici toepast op Woburn Farm van Philip Southcote in Surrey, Engeland. 

Stephen Switzer is degene die een duidelijke definitie geeft van de ferme ornée, namelijk die 

boerderijen waarin het nuttige met het aangename verenigd wordt. Zo was de ferme ornée 

enerzijds bruikbaar en winstgevend, en anderzijds een visuele aanwinst voor de tuin. 22 

Daarnaast werden dergelijke projecten ontworpen door bekende architecten.23  

Twee belangrijke vroege Franse voorbeelden vallen onder het type van de ferme ornée en 

hadden een speels en theatraal karakter. Zo was er een ferme ornée in de tuinen van Moulin-Joli 

(1754-1772) en in de tuinen van Ermenonville (1764-1776).24 Deze eerste werd ontworpen door 

Charles-Henri Watelet, waarbij hij de hulp inriep van Henri Robert en François Boucher.25 

Robert ontwierp voor Moulin Joli een dairy en verscheidene wind- en watermolens (afb. 2). 

Marquis de Girardin (1735-1808), verantwoordelijk voor Ermenonville schijnt voor zijn 

ontwerp gekeken te hebben naar de Engelse tuin van Shenstone, Leasowes, die ook ontworpen 

                                                             
19 Martin T. Mower en A. R. Hope Moncrief, Kew Gardens, London 1908, p. 22.  
20 Robinson 1983 (zie noot 10), , pp. 1-3.  
21 Duchesne, Formation des jardins, Paris 1775, pp. 58-59. Zoals geciteerd in: Dora Wiebenson, The picturesque garden in 
France, 1978, pp.  
22 Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 47.  
23 Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 101.  
24 Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 78.  
25 Delorme 1996 (zie noot 6), p. 180.  
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Afb. 3 was overeenkomstig de typologie van de ferme ornée (afb. 3). 26  Binnen Moulin-Joli en 

Ermenonville was de mate van schilderachtigheid haast even belangrijk als de functionaliteit 

van de gebouwen, waardoor ze gezien kunnen worden als voorlopers op de hameau in Chantilly 

en de hameau in Versailles.  

In tegenstelling tot de (model)boerderij had de ferme ornée naast een agrarische functie ook 

een specifiek esthetische doelstelling. In Whately’s Observations komt een Engelse en een 

Franse visie op de ferme ornée terug. Zo lag binnen Frankrijk de nadruk veel meer op het spelen 

van een landelijk leven, terwijl de Engelse versie meer neigde naar een driedimensionaal 

schilderij.27 Zowel de (model)boerderij als de ferme ornée worden in dit onderzoek verder niet 

behandeld. De nadruk zal meer komen te liggen op de ornamentele rustieke huisjes en 

boerderijtjes die in essentie niet hetzelfde waren als de echt werkende boerderij. Want hoewel 

de Hameau de la Reine wordt geschaard onder de ferme ornée, ze was nooit uitsluitend bedoeld 

als een realistisch functionerende boerderij. De nadruk lag veel meer op het speelse, theatrale 

karakter van het geheel.28  

 

De hoofse speelhuisjes 

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen enerzijds de echt werkende boerderij en de ferme 

ornée en anderzijds de hameau zoals deze in dit onderzoek centraal staat. Zo bevond de hameau 

zich nagenoeg altijd binnen de grenzen van de landschapstuin en had ze bovendien een zeer 

speels en theatraal karakter. Een dergelijke speelsheid en theatraliteit zijn bij het gewone 

boerderijtje en de ferme ornée niet, of in mindere mate terug te vinden. Hierdoor kunnen deze 

specifieke gebouwtjes ook wel worden gezien als speelhuisjes voor de elite.  

De toevoeging van dergelijke hoofse speelhuisjes binnen de tuinen van kastelen en paleizen 

werd gebaseerd op literaire bronnen, zoals de novelles van Rousseau, de schilderijen van onder 

andere François Boucher en Hubert Robert en pastorale drama’s.29 De vormgeving van het 

exterieur van deze huisjes werd veelal gebaseerd op de eigentijdse (model)boerderij 

architectuur. Het interieur was in het geval van de hameau van Chantilly en de hameau van 

Versailles grotendeels gelijk aan het interieur van het bijbehorende paleis. Zowel de hameau in 

Chantilly als de hameau in Versailles had een zeer speels karakter. Beiden waren gericht 

verschillende vormen van vermaak, zoals het spelen van een eenvoudig, landelijk leven, het 

opvoeren van theaterstukjes en het genieten van alles wat de (nabijgelegen) boerderijtjes te 

bieden hadden, zoals fruit en zuivelproducten.  

                                                             
26 Buttlar 19892 (zie noot 11), p. 115.  
27 Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 99.  
28 Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 101.  
29 Martin 2011 (zie noot 16), pp. 170-197. 
Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 4-6.  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De hameau in Versailles was niet toegankelijk voor publiek en was hierdoor met recht een 

plaats waar Marie-Antoinette zichzelf kon zijn. Hier kon ze met intimi genieten van het 

eenvoudige boerenleven. Ondanks dat Marie-Antoinette haar boerderijdorpje niet zelf 

onderhield had ze zeer veel interesse in de mate waarin haar boerderijdorpje zelfvoorzienend 

was.30 Daarnaast vormde de hameau de perfecte achtergrond voor de theaterstukjes die ze hier 

opvoerde. Zo had Marie-Antoinette een voorkeur voor pastorale operettes en sentimentele 

komedies, waarin ze vaak zelf de rol van melkmeisje of herderinnetje kon spelen.31  

In het hierna volgende hoofdstuk zal beschreven worden in hoeverre de typologie van deze 

ornamentele huisjes en boerderijtjes (de hoofse speelhuisjes) overeenkomt met eerdere, 

gelijksoortige paviljoentjes in andere delen van Europa.  

 

Hoofdstuk 2  

De ornamentele huisjes en boerderijtjes in vergelijkend perspectief 

 

Hoofdstuk 2.1 Engeland  

Queen Charlotte’s Cottage – Kew Gardens, ca. 1771  

Rondom de residentie Kew Palace ligt Kew garden, die onderdeel uitmaakt van de huidige 

Koninklijke botanische tuinen. Kew Palace was een kleiner huis in een serie van huizen op het 

grotere landgoed van Richmond Palace en werd voornamelijk bewoond door prominente 

hovelingen. Nadat Koningin Caroline in 1729 haar oog laat vallen op Kew Palace resideren er 

hoofdzakelijk leden van de Koninklijke familie, waaronder Koning George III en zijn 

echtgenote Koningin Charlotte (1744-1818) in de periode van 1760-1818.32 Het huwelijk tussen 

George en Charlotte werd gearrangeerd. Desalniettemin wordt het huwelijk tussen hen beiden 

beschreven als zeer gelukkig. Zo is niet bekend dat Koning George ook maar één enkele 

maîtresse had en werd het huwelijk, het leven en de hang van het Koninklijk echtpaar naar een 

relatief eenvoudig bestaan ook wel gezien als vreselijk saai.33 Dit eenvoudige bestaan kwam 

enigszins naar voren in de momenten die ze doorbrengen in Kew Gardens. Hier vonden zowel 

de Koning als de Koningin hun eigen vertier. Zo leefde Koning George zijn leven op de 

momenten dat hij in Kew was als een simpel country gentleman. Hier had hij zijn honden en 

zijn modelboerderij waar hij zich continu mee kon vermaken.34 Ook Charlotte kende hier een 

landelijk bestaan. Onder haar bezielende leiding kwam de botanische tuin van Kew tot leven.35 

Veel van de gebouwtjes in de tuin werden ontworpen door Sir William Chambers (1723-1796) 
                                                             
30 Martin 2011 (zie noot 16), p. 209.  
31 Martin 2011 (zie noot 16), p. 202.  
32 Susanne Groom en Lee Prosser, Kew Palace, the official illustrated history, London 2006, pp. 71-101.  
33 Mower 1908 (zie noot 19), pp. 31-34.  
34 Mower 1908 (zie noot 19), pp. 31-32.  
35 Olwen Hedley, Queen Charlotte, London 1975, p. 307.  
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maar ook door Koning George zelf, die een niet ongetalenteerd tekenaar was.36 Later werden 

enkele van deze gebouwen verwijderd door Capability Brown en vervangen door veel groene 

beplanting.37 Brown’s ideeën over het pittoreske verspreidden zich eind 18de eeuw over heel 

Engeland en het is in deze periode dat Koningin Charlotte samen met Chambers een cottage 

ontwerpt voor de tuinen van Kew (1771) (afb. 4). In dit ontwerp heeft Koningin Charlotte een 

heel groot aandeel gehad en ook haar dochters zagen het als een uiting van hun moeders 

persoonlijke smaak.38 Het gebouwtje bevindt zich in het noordwesten van de tuin (afb. 5), waar 

het indertijd werd omringd door een grote verscheidenheid aan planten en bloemen.39 Het huisje 

was zeer bescheiden van afmeting, en telde in principe één grote ruimte beneden, de 

prentenkamer (afb. 6) en één grote ruimte boven, de theekamer (afb. 7). Beide ruimten vormen een 

contrast met de eenvoudige buitenzijde van de cottage.40 Naast deze twee kamers waren er ook 

nog twee kleine keukentjes en een zeer klein toilet. De cottage werd niet gebruikt om te 

overnachten, daarvoor was ze niet groot genoeg, maar wel om in uit te rusten na een wandeling 

door de tuinen van Kew. Ook werden er verscheidene feestjes gegeven. 41  Naast het 

onderhouden van verschillende plantensoorten in de tuin, verbouwde Koningin Charlotte in 

Kew ook haar eigen thee. Zo kweekte ze verscheidene theesoorten en hoopte ze ooit zelf een 

nieuwe theesoort te ontdekken.42 Deze thee werd genuttigd in haar landelijke cottage, waar ze 

niet alleen werd omringd door allerhande bloemen en planten, maar ook door de verschillende 

exotische dieren, die het Koninklijk echtpaar cadeau kreeg.43     
 

Watch Cottage & Stourton – Stourhead, ca. 1785  

In Stourhead is een cottage te vinden, die qua vormgeving lijkt op de cottage van Koningin 

Charlotte in Kew Gardens. Stourhead is één van de belangrijkste, zo niet hèt belangrijkste 

voorbeeld van de Engelse landschapstuin. In 1743 werden de eerste schetsen en ideeën voor de 

tuin door Henry Hoare (1705-1785), opgesteld.44 Een groot meer vormde het centrale punt in 

het plan, gecreëerd door het afdammen van de rivier de Stour (afb. 8).45 Daarnaast werd de 

bezoeker middels verschillende tuinpaviljoens door de tuin heen geleid, waarbij hij de route kon 

lezen als de pagina’s van een boek.46   

                                                             
36 Jane Roberts, George III and Queen Charlotte: patronage, collecting and court taste, London 2004, pp. 99-103.  
37 William Bertram Turril, The royal botanic gardens at Kew, London 1959, pp. 92-93. 
38 Hedley 1975 (zie noot 39), p. 180.  
39 Turril 1959 (zie noot 37), p. 112.  
40 Turril 1959 (zie noot 37), p. 11.  
41 Turril 1959 (zie noot 37), p. 11.  
42 Hedley 1975 (zie noot 35), p. 114.  
43 Roberts 2004 (zie noot 36), p. 332.  
44 Kenneth Woodbridge, Landscape and antiquity: aspects of English culture at Stourhead 1718 to 1838, Oxford 1970, pp. 
26-27.  
45 Woodbridge 1970 (zie noot 44), p. 2.  
46 De Jong 1988 (zie noot 11), p. 121.  
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De tuin heeft een aantal interessante zichtlijnen, vistas, door de tuin heen. Henry Hoare, 

eigenaar en tegelijkertijd bedenker van het tuinontwerp, was niet van Koninklijke bloede noch 

van adel. Hij was een bankier en zijn vader had het landgoed gekocht van een adellijke familie. 

De Watch cottage werd in 1785 in de tuin geplaatst (afb. 9). Dit huisje vormde een mooie 

tegenhanger voor haar directe buurman, een antiek Pantheon. Vanaf de cottage is een directe 

zichtlijn richting het dorp Stourton. Toch wijst niets erop dat deze cottage eenzelfde functie 

vervulde als de Queen’s cottage in de tuin van Kew. Kenneth Woodbridge stelt dat de cottage 

in geen enkele beschrijving van de tuin werd opgenomen. Hierdoor wordt ook wel 

verondersteld dat de cottage niet eenzelfde betekenis had als de andere gebouwen in de tuin. Zo 

zou ze daar niet staan met een artistieke bedoeling, maar was ze enkel een functionaliteit en 

werd ze waarschijnlijk gebruikt als opbergplaats.47 Pas in 1806, wanneer Richard Colt Hoare, 

de kleinzoon van Henry Hoare, een gotische erker toevoegt aan de cottage wordt ze 

opgenomen in de beschrijvingen van de tuin. Aan deze gotische toevoeging heeft ze tevens 

haar huidige naam te danken, namelijk de Gothic Cottage.48  

Op de plattegrond van de landschapstuin van Stourhead is ook het dorpje Stourton 

zichtbaar (afb. 10). Stourton is hier binnen de landschapstuin opgenomen als levende stoffage. 

Het dorpje, dat al bestond voor Stourhead werd aangelegd, werd tussen 1762 en 1765 

aangepast naar de eisen van schilderachtigheid. Zo werden luiken verwijderd en straten 

veranderd. 49  Oorspronkelijk waren de huisjes met riet bedekt. Stourton vormt een zeer 

landelijke romantische aanvulling op de landschapstuin en is om die reden ook bewust door 

Hoare opgenomen in zijn ontwerp.50 De weg naar het dorpje toe loopt iets af. In het midden van 

Stourton plaatste Hoare een middeleeuwse toevoeging in de vorm van het zogenaamde Bristol 

high cross en een fontein. Het Bristol high cross werd door Hoare speciaal vanuit Bristol 

overgebracht naar Stourton (afb. 11).51 Samen met de aanpassingen aan de huizen zelf verhogen 

ze de schilderachtige werking van het dorpje. Toch moeten hier niet al te rigide conclusies aan 

verbonden worden. Het schilderachtige van het geheel is mede versterkt door een 

decennialange periode van ontwikkeling en verbetering, en was indertijd niet zoals het er 

vandaag de dag uitziet.52    

 

Het zuivelhuisje, Lord en Lady Spencer – Althorpe, ca. 1786 

Het zuivelhuisje was een klein gebouwtje dat onderdeel uitmaakte van een boerderij. Van alle 

gebouwtjes die bij een boerderij hoorden werd van het ontwerp van het zuivelhuisje echt iets 

                                                             
47 Woodbridge 1970 (zie noot 44), p. 146-147. 
48 Rudolf Schnel, Der Park als gesammtkunstwerk des englischen Klassizismus am Beispiel von Stourhead, Heidelberg 
1977, p. 24. 
49 De Jong 1988 (zie noot 11), p. 127.  
50 Schnel 1977 (zie noot 48), pp. 24-25. 
51 Woodbridge 1970 (zie noot 44), p. 42. 
52 Gunther Mader, Geschichte der gartenkunst, Stuttgart 2006, p. 131. 
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bijzonders gemaakt. Veel aan de boerderij werd gezien als mannelijk, maar het zuivelhuisje was 

bedoeld voor de vrouw des huizes en haar eventuele dochters. Zo had ze een elegante 

vormgeving, aan de binnenzijde meestal met marmer bekleed, en was ze gevuld met zeldzaam 

porselein (afb. 12). Hier werd de boter en de kaas gemaakt en de melk en de room voorbereid. En 

of hier nu wel of geen bedienden bij waren, de vrouw des huizes had de leiding. Ook koningin 

Charlotte had een eigen dairy op de boerderij van haar echtgenoot Koning George III, te 

Frogmore, Windsor.53  

Alles in en rondom het zuivelhuisje werd eind 18de eeuw omgeven van een waas van 

romantische fantasieën.54 Dit samen met de soms wel zeer snoezige vormgeving van het 

exterieur maakte ze tot een zeer geschikte toevoeging binnen de landschapstuin. Een prachtig 

voorbeeld is de dairy van Lady Spencer, gebouwd in 1786 in Althorpe, (afb. 13). Lord en Lady 

Spencer waren kort daarvoor in Versailles op bezoek geweest bij Marie-Antoinette. Mede 

hierdoor wordt ook wel gedacht dat het zuivelhuisje in Althorpe gebaseerd werd op de dairy in 

de hameau van Marie-Antoinette, die net dat voorgaande jaar werd voltooid.55 Toch is dit zeer 

waarschijnlijk niet het geval, enerzijds omdat Lady Spencer zwanger was en ze om die reden 

niet mee is geweest naar de Hameau de la Reine en anderzijds omdat het zuivelhuisje in 

Engeland een geheel eigen vormgeving en ontwikkeling heeft doorgemaakt. De dairy 

ontwikkelde zich vanuit de country estate zelf. Zo kende Hampton Court een inpandige dairy, 

rond 1670 gebouwd in opdracht van de Hertogin van Cleveland. Het zuivelhuisje in Hampton 

Court is waarschijnlijk het eerste in zijn soort in Engeland.56 Van daaruit heeft het zuivelhuisje 

zich ontwikkeld naar het losstaande paviljoentje. Er zijn latere voorbeelden te vinden die zich 

tevens bevinden in de tuinen van grote landgoederen. Een voorbeeld uit 1806, in de tuin van 

Blaise Castle laat zien waar de vormgeving van het zuivelhuisje heen ging. Een zeer idyllisch 

paviljoentje omringd door bomen en struiken en een ware aanwinst voor de landschapstuin (afb. 

14).57  

 

Hoofdstuk 2.2 Duitsland 

Wörlitz & Kühstall – Das Gartenreich Wörlitz-Dessau 1765-1800 

Het landgoed Wörlitz valt onder het gartenreich Dessau-Wörlitz. Deze immense, min of meer 

samenhangende tuin tussen Dessau, Magdeburg, Halle, Halberstadt en Wittenberg bestaat uit 

verschillende landgoederen waarvan Wörlitz de grootste is.58  De tuin werd in vijf fasen 

                                                             
53 Robinson 1983 (zie noot 10), pp. 92-93.  
54 Robinson 1983 (zie noot 10), p. 98.  
55 Robinson 1983 (zie noot 10), pp. 99-100.  
56 Simon Thurley, Hampton Court. A Social and Architectural History, London 2003, p. 134. 
57 Alistair Rowan, Garden building, Feltham 1968, pp. 55-56.  
58 Anna Steins, "Geist und Gefühl" : der Wörlitzer Park zwischen Aufklärung und Empfindsamkeit : ein literarischer 
Begleiter, Weimar 1988, pp. 9-10.  
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ontworpen in opdracht van Vorst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817) 

door Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736-1814). Van begin tot einde duurde dit proces 

35 jaar. Het gartenreich Dessau-Wörlitz als geheel is zeer bijzonder doordat de bestaande 

kernen, de dorpjes en boerderijen werden meegenomen in het ontwerp.59 Hierdoor kregen deze 

onderdelen in artistiek opzicht een nieuwe betekenis. Dit was ook het geval met de 

landschapstuin rondom Wörlitz, waarbij de kerk met haar markante toren een vloeiende 

overgang vormde tussen het dorpje en de landschapstuin, zoals te zien is op de plattegrond van 

Wörlitz (afb. 15). Deze kerktoren is haast vanaf elk punt in de tuin zichtbaar en vormt op die 

manier een bijzondere troef in het geheel van de tuin (afb. 16), zoals ook het geval met Stourton. 

Ook in Stourhead had men vanuit de tuin zicht op Stourton met in het centrum een kerk. Beide 

dorpen bevinden zich aan de rand van de tuin. In Wörlitz werden de gebouwen in het dorp 

gebruikt als keuken- en stallencomplex. In Stourton daarentegen waren de gebouwen in gebruik 

als woning voor de bedienden en de gaardeniers.60  

Stourhead vormde een belangrijke inspiratiebron voor Wörlitz. Zo zou Leopold samen met 

Erdmannsdorf nog voor men begon met  Wörlitz, twee reizen naar Engeland maken.61 Hier 

deden ze de belangrijkste tuinen van Engeland aan. Aangezien Stourhead toen al een 

gedenkwaardige tuin was is het zeer waarschijnlijk dat ze hierbij de tuin van Stourhead niet 

hebben overgeslagen. Veel meer nog dan Stourhead was Wörlitz bedoeld om doorheen te lopen 

volgens een bepaald vooropgesteld parcours. Zo had Whately het idee opgevat van de 

landschapstuin als pad waarover je kon lopen zodat de verschillende aanzichten andere 

stemmingen bij de bezoeker kon oproepen.62 Wörlitz is hiervan het klassieke voorbeeld en 

wordt door deze synthese van tuin, route en paviljoens ook wel gezien als een 

gesammtkunstwerk.63   

Wörlitz is een zeer belangrijk voorbeeld waneer gekeken wordt naar de typologie van de 

hameaux. Evenals bij Stourhead wordt ook in deze tuin een bestaand dorpje opgenomen in het 

geheel van de landschapstuin (afb. 17). Qua uiterlijk is ze met het karakteristieke vakwerk anders 

dan Stourton en ook minder pittoresk dan de Hameau de la Reine.  

 

 

                                                             
59 Steins 1988 (zie noot 58), pp. 11-12.  
60 Steins 1988 (zie noot 58), p. 19.  
61 Monique Mosser, The history of garden design: the Western tradition from the Renaissance to the present day, London 
2000, p. 302.  
62 Steins 1988 (zie noot 58), p. 43.  
63 Erhard Hirsch, Dessau-Wörlitz : Zierde und Inbegriff des XVIII. Jahrhunderts, München 1985, p. 211.  
Afgezien van de wonderlijke opbouw, waarbij een bestaand dorpje werd opgenomen in de tuin, zijn er nog een aantal 
andere bouwwerken die voldoen aan het idee van het pittoreske en het schilderachtige in de landschapstuinZo is er een 
Kuhhstall (afb. 18), inmiddels woonhuis, en een Italiënische bauernhaus. Beide hebben hun wortels in de 
boerderijarchitectuur en beide zijn opgenomen als toevoegingen in de landschapstuin Wörlitz. Zo is op de plattegrond van 
Wörlitz te zien hoe vanuit het Italiënische bauernhaus zichtlijnen richting de andere tuinpaviljoens zijn getekend. Deze 
Italiaanse boerderij was een cadeau van Carl August von Weimar en wordt als onderdeel van de langschapstuin Wörlitz 
nergens verder toegelicht.  
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Englischen dörf – Hohenheim, ca. 1776  

De landschapstuin van Hohenheim bij Stuttgart (afb. 19), van de Hertog Karl Eugen von 

Wurttemberg (1728-1793) en zijn latere echtgenote Franziska von Leutrum, bevatte 

verscheidene tuinpaviljoens die allemaal min of meer bijdroegen aan de landelijke idylle die het 

park wenste uit te stralen.64 In tegenstelling tot de andere landschapstuinen die in dit onderzoek 

centraal staan is deze tuin niet groots opgezet. De verscheidene gebouwen staan verspreid over 

het terrein, maar staan allemaal relatief dicht op elkaar. Het park bevatte een compleet Engels 

dorp (afb. 20). Franziska noemde het dorp al snel liefkozend Dorfle.65 Het Engelse dorpje bestond 

uit zeven gebouwtjes, waaronder een school, een apotheek en een molen. Bij grote feesten 

kwam het dorpje tot leven. Dan waren er mensen die zich verkleedden als molenaar, apotheker 

en allerhande andere figuren om zo het dorpje als een echt dorpje te laten functioneren. De 

binnenzijde van deze gebouwtjes hadden niet zoals de Queen’s Cottage een rijk gedecoreerde 

binnenzijde.66  

 
Bauernhäuser – Park Schönbusch Asschaffenburg, 1788  

Tussen 1780 en 1790 werd in Schönbusch een landschapstuin gerealiseerd door Ludwig 

Friedrich von Sckell, voor de Keurvorst van Mainz (afb. 21). Het artificiële meer, dat de kern 

vormt van de landschapstuin, gaat over in een rivier. Zo konden bezoekers in hun bootje of 

gondel de tuin verkennen, waarbij achter in de tuin een dorpje kon worden ontwaard.67 Dit 

dorpje bestond uit twee delen, die ongeveer honderd meter uit elkaar lagen. Aan de ene kant was 

een dorpje dat werd aangeduid als Hollands (afb. 22) en aan de andere kant een dorpje dat werd 

aangeduid als Zwitsers (afb. 23). Op afbeeldingen van deze dorpjes is te zien dat vooral de huisjes 

in het Zwitserse dorpje worden gekenmerkt door karakteristiek vakwerk. Verder is de 

vormgeving van beide dorpjes grotendeels gelijk en is enkel de locatie verschillend, al is dit op 

de plattegrond niet duidelijk zichtbaar. De dorpjes vormden een romantisch contrast met de 

overige meer klassieke monumenten in de tuin.68  

 

Hoofdstuk 2.3 Frankrijk 

Hameau de Chantilly – Parc de Chantilly, 1774-1775  

Het is in de laatste helft van de 18de eeuw dat de landschapstuin haar intrede doet in Frankrijk 

onder invloed van de schrijvers Watelet en Rousseau.69 Dus toen Louis Joseph de Condé met 

zijn gaardenier Jean-François Leroy door de tuinen van Chantilly heen stapte, besloot hij dat er 
                                                             
64 Von Buttlar 1989 (zie noot 9), p. 171-173.  
65 De tuin was een cadeau van de Hertog aan Franziska. 
66 Von Buttlar 1989 (zie noot 9), p. 171-173.  
67 Nicholas Barlow, Follies and fantasies, New York 1994, p. 36.  
68 Barlow 1994 (zie noot 67), p. 36.  
69 Delorme 1996 (zie noot 6), p. 71. 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Afb. 26 

Afb. 27 

Afb. 25 

Afb. 24 

een natuurlijke tegenhanger moest komen voor de rechte en strakke lijnen van Le Notre. Zo 

begon Leroy met het aanleggen van een Engelse tuin, die in 1773 werd voltooid (afb. 24).70 De 

hameau werd ook door Leroy ontworpen en opgeleverd in 1775. Ze was voor velen een grote en 

aangename verassing (afb. 25). Mensen vanuit heel Frankrijk kwamen naar Chantilly om deze 

hameau te bezichtigen. Ze bestond uit zeven rietgedekte huisjes, waaronder een molen, een 

zuivelhuisje en een eetkamer. Hierbij contrasteerde de buitenzijde met de binnenzijde, die zeer 

rijk gedecoreerd was, als ware ze kamers in het château zelf. Zo had het gebouwtje waarin men 

kon eten aan de binnenzijde Korintische pilasters, een rijk gedecoreerd fries en een geschilderd 

plafond. De hameau van Chantilly zou uiteindelijk een voorbeeld worden voor latere 

hameaux.71 Vooral het zuivelhuisje was een geliefd gebouwtje. Hier werd de melk en het fruit 

voor de gasten van de Prins voorbereid en klaargezet. Het verse fruit en de zuivelproducten 

waren afkomstig van het landgoed. De hele hameau was een verbeelding van het simpele boeren 

leven, dat werd gekoppeld aan het idee van het vredige platteland. Hier kon de hogere klasse 

voor even alle verantwoordelijkheden van zich afschudden.72   
 

Hameau de la Reine – Parc de château Versailles, 1783-1785 

De Hameau de la Reine werd gesitueerd in het Parc de Trianon (afb. 26). Het ontwerp voor de 

hameau kwam uit de pen van Richard Mique, een niet onverdienstelijk, maar weinig origineel 

architect, die op dat moment bekend stond om zijn informele tuinen en om zijn ontwerpen voor 

de Koninklijke familie, waaronder het Belvédère in de tuin van het Petit Trianon. Hij zou 

uiteindelijk de meeste faam verwerven met zijn hameau-ontwerp (afb. 27).73 Zijn leven kende een 

tragisch einde, een krappe vijf jaar na het uitbreken van de Franse Revolutie werd hij 

geëxecuteerd.74 Ook Hubert Robert werkte mee aan het plan voor de hameau. Gesteld wordt dat 

de hameau van Marie-Antoinette enerzijds haar wortels had in de hameau van Chantilly en 

anderzijds in de fermes ornée van Moulin-Joli en Ermenonville. Marie-Antoinette reisde af naar 

Moulin-Joli, om hier Watelet’s werk te bekijken.75 Ook bezocht Marie-Antoinette, Ermenonville 

in 1780.76  

Tijdens hun leven onderhielden Marie-Antoinette en Koningin Charlotte een vriendschap 

middels pen en papier. De onderwerpen waarover beide vorstinnen naar elkaar schreven zijn 

niet algemeen bekend.77 Koningin Charlotte was iets ouder dan Marie-Antoinette en had warme 

                                                             
70 Delorme 1996 (zie noot 6), p. 218-219.  
71 Wiebenson 1978 (zie noot 4), p. 100.  
72 Delorme 1996 (zie noot 6), p. 222. 
73 Patrice Higonnet ‘Mique, the architect of Royal intimacy’ in: : Michael Conan, Bourgeois and Aristocratic Cultural 
Encounters in Garden Art: 1550 – 1850, Washington 2002, pp. 25-29.  
74 Higonnet 2002 (zie noot 73), pp. 25-29.  
75 Delorme 1996 (zie noot 6), p. 180.  
76 Delorme 1996 (zie noot 6), p. 256.  
77 De onderzoeker heeft dit niet kunnen achterhalen.  
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gevoelens voor de jongere Koningin van Frankrijk.78 Het is zeer goed mogelijk dat Koningin 

Charlotte in een van haar brieven aan Marie-Antoinette haar cottage in Kew Gardens heeft 

beschreven. Zo valt op dat de Queen's Cottage in Kew Gardens en de Hameau de la Reine een 

aantal opvallende overeenkomsten vertonen, zowel artistiek als functioneel. De huisjes van de 

Hameau de la Reine waren van een veel menselijkere afmeting dan het enorme château van 

Versailles. Het leven van Marie-Antoinette in het Petit Trianon en de hameau was een manier 

om samen met haar gezin te zijn. Hier kon de Koningin zichzelf zijn.  

De hameau van Marie-Antoinette werd na haar voltooiing veelvuldig door anderen 

geïmiteerd.79 Vanaf 1785 kan dan ook gezegd worden dat een ware rage ontstond. Zo waren er 

aan het begin van de 19de eeuw, door heel Europa, gelijksoortige ornamentele boerderijtjes en 

dorpjes te vinden binnen het geheel van de landschapstuin.  

 

Besluit 

In dit laatste gedeelte zal de onderzoeksvraag worden beantwoord door de belangrijkste punten 

uit de verschillende hoofdstukken tegen elkaar af te zetten. Binnen de literatuur over de 

ornamentele boerderij nemen de hameau van Marie-Antoinette en de hameau van de Prins de 

Condé een belangrijke plaats in. Deze eerste wordt ook wel neergezet als de meest bijzondere 

hameau in haar soort, een zeker hoogtepunt. De hameau van Chantilly wordt in de literatuur 

beschreven als de directe voorloper van de Hameau de la Reine. Door het geven van een 

overzicht van verscheidene gelijksoortige huisjes en boerderijtjes in andere delen van Europa 

heeft dit onderzoek willen aantonen dat naast de hameau van Marie-Antoinette en die van de 

Prins de Condé, ook in andere landen sprake was van een zekere 'hameaux-typologie'. De 

Hameau de la Reine vormde binnen dit onderzoek het uitgangspunt. De onderzoeksvraag was: 

In hoeverre kan de Hameau de la Reine gezien worden als een op zichzelf staande typologie, 

zowel artistiek als functioneel, in vergelijking met gelijksoortige paviljoens in andere delen van 

Europa? 

De typologie van de Hameau de la Reine valt uiteen in twee delen. Wat betreft haar 

artistiek typologie was de hameau niet gelijkwaardig. Zo was het interieur prachtig gedecoreerd. 

Dit vormde een contrast met het exterieur, dat een meer landelijk karakter had.80 Daarnaast was 

ze gelegen binnen de Chinees-Engelse tuin van het Petit Trianon. Hierdoor maakte de hameau 

onderdeel uit van het artistieke programma van deze tuin. Functioneel gezien was de Hameau 

de la Reine een plaats voor de koningin om zich terug te trekken van het hof. Hier kon ze 

zichzelf zijn en zich bezig houden met het eenvoudige boerenleven. Op basis van deze 

                                                             
78 Hedley 1975 (zie noot 35), 184-187. 
79 Voor een overzicht: Delorme 1996 (zie noot 6), p. 254-255. 
80 Deze decoratie aan de binnenzijde beperkte zich tot zes gebouwtjes, bij de overige gebouwtjes was dit niet, of in mindere 
mate het geval.  
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tweedeling binnen de typologie van de hameau zullen nu kort de ornamentele gebouwtjes en 

dorpjes die in dit onderzoek centraal stonden, worden besproken.  

Het zuivelhuisje in het algemeen en het zuivelhuisje in Althorpe in het bijzonder komt 

artistiek gezien overeen met de Hameau de la Reine. Zo had het zuivelhuisje een zeer pittoresk, 

landelijk exterieur en was ook haar interieur rijk gedecoreerd. Daarnaast kon een dergelijk 

huisje zich zowel binnen, als buiten de landschapstuin bevinden. Functioneel gezien echter, 

wijkt het af. Het bezig zijn met de zuivelproducten was een serieuze zaak voor de vrouw des 

huizes en verschilde daarmee van het speelse karakter van Marie-Antoinette's activiteiten 

binnen haar hameau. De Queen's cottage komt typologisch zowel artistiek als functioneel 

overeen met de Hameau de la Reine. Zo was ze landelijk aan de buitenzijde, decoratief aan de 

binnenzijde, bevond ze zich binnen de grenzen van de landschapstuin en was ze een plaats voor 

de Koningin om zich terug te trekken. Hier verbouwde ze thee, die ze in haar cottage kon 

nuttigen. Wörlitz en Stourton komen artistiek gezien enkel in hun exterieur overeen met de 

Hameau de la Reine. Zo waren ze beide pittoreske toevoegingen binnen de landschapstuin. 

Hetzelfde geldt voor de bauernhäusen in Schönbusch. Al kan hier door de beperkingen in het 

bronnenmateriaal niet veel gezegd worden over het interieur, of de functie van deze gebouwtjes. 

Het Englischen dorf van Hohenheim komt artistiek gezien overeen met de Hameau de la Reine. 

Zo was ze een landelijke toevoeging in de landschapstuin van Hohenheim. Aan de binnenzijde 

was ze echter niet rijk gedecoreerd en wijkt het dorpje dus af. Haar functionele typologie komt 

wel overeen met de hameau van Marie-Antoinette. Zo kwam het dorpje tijdens feestjes tot leven 

en vormde ze een waar speelparadijs voor gasten.  

Om heel kort terug te komen op de onderzoeksvraag kan gesteld worden dat de Hameau de 

la Reine, in vergelijking met gelijksoortige paviljoens in andere delen van Europa, geen op 

zichzelf staande typologie vertoont. Een heel scala aan paviljoentjes in Engeland, Duitsland en 

Frankrijk komen artistiek en/of functioneel gezien overeen met de Hameau de la Reine. Het 

meest opvallend hierbij is wel dat naast de hameau van Chantilly (die in de literatuur wordt 

gezien als directe voorloper) ook de Queen’s Cottage typologisch, zowel artistiek als 

functioneel, overeenkomt met de Hameau de la Reine. Mede door de relatie tussen Marie-

Antoinette en Koningin Charlotte zou het weleens zo kunnen zijn dat de Queen’s Cottage een 

directe inspiratiebron was voor Marie-Antoinette. Een eventueel vervolgonderzoek zou kunnen 

ingaan op de aard van de relatie tussen Marie-Antoinette en Koningin Charlotte om zo een meer 

direct verband tussen de Queen’s Cottage en de Hameau de la Reine vast te kunnen stellen.  
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Afb. 1. Richard Mique en Hubert Robert, Hameau de la Reine, Marlborough toren en het zuivelhuisje, 

Versailles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2. Moulin-Joli, ets, 1775.  
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Afb. 3. Ermenonville, Rousseau’s cottage, door Mayer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4. C.A. de L’Aubinière, The Queen’s Cottage – Afternoon Shadows, 1896.  
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Afb. 5. Plattegrond Kew Gardens, met daarin aangegeven de Queen’s Cottage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6. Prentenkamer, Queen’s Cottage, Kew Gardens.  
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Afb. 7. Theekamer, Queen’s Cottage, Kew Gardens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 8. Plattegrond Stourhead, links Watch Cottage (niet op de eigenlijke plattegrond aangegeven), rechts 

Stourton.  



Bachelorthesis Onderzoekswerkgroep II – Architectuurgeschiedenis tot 1750 juli 2013 
 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 9. De Watch Cottage, Stourhead, met in de achtergrond het Pantheon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 10. Verscheidene cottages in Stourton.  
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Afb. 11. Bristol Cross met in de achtergrond Stourton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 12. Dairy interieur, Brocklesby, Lincolnshire, verwoest.  
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Afb. 13. Dairy ontworpen door Henry Holland en Countess Spencer, Althorpe, Northamptonshire, 1786.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 14. Dairy ontworpen door John Nash voor J.S. Hartford, Blaise Castle, Bristol, 1804.  
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Afb. 15. Plattegrond Wörlitz door Israel Solomon Probst, 1784, linksboven de kühstall, rechtsboven het 

Italiënische bauernhaus en midden onder het dorp Wörlitz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 16. Zicht op kerktoren Wörlitz vanuit de landschapstuin.  
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Afb. 17. Huis in het dorp Wörlitz met vakwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 18. Kühstall Wörlitz.  
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Afb. 19. Plattegrond Hohenheim, 1795.  
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Afb. 20. Hohenheim, Englischen dorf, 1776.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.21. Plattegrond Schönbusch, nummer 9 is het dorf.  

 

 

 



Bachelorthesis Onderzoekswerkgroep II – Architectuurgeschiedenis tot 1750 juli 2013 
 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 22. Hollandse Huisjes, Park Schönbusch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 23. Zwitserse huisjes, Park Schönbusch. 
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Afb. 24. Plattegrond, met daarin aangegeven de Hameau van Chantilly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Afb. 25. Hameau van Chantilly. 
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Afb. 26. Plattegrond van het Trianon met daarin aangegeven de Hameau de la Reine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 27. Hameau de la Reine, Versailles.  

 

 

 

 


