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Onder de recente aanwinsten van Museum Kennemerland (Beverwijk) bevindt zich een kaart van 
Adrichem uit 1777. Deze is van de hand van C.C. Kanne, vermoedelijk de landmeter/ingenieur Carel 
Cornelis Kanne. Het is een situatietekening met de toenmalige gronden rond en de parkaanleg van de 
hofstede Adrichem in de Banne van Wijk aan Duin, direct ten noorden van de Stede Beverwijk. 
 

 
Kaarte van de Hoffsteede Adrichem geleegen in de Banne van Wijk aan Duyn met alle toe behoorende 
Bosse, Bouw, Hooi en Wijlanden, Gemeeten en Geteekent door C.C. Kanne, … Heren van Holland, 
1777. Collectie Museum Kennemerland, Beverwijk. 
 
In 1770 kocht het echtpaar George Henrysz Clifford (1743-1776) - Hester Hooft (1748-1795) 
Adrichem. De Kaarte van de Hoffsteede Adrichem dateert uit 1777, één jaar na de dood van George, 
en zal in opdracht van de weduwe Hester zijn vervaardigd. (Of de opdracht was eerder verstrekt en 
de kaart kwam in 1777 gereed.) 
 
Naast een geometrische parkaanleg van ouder datum rond het hoofdhuis en aan de ene zijde van de 
oprijlaan toont de kaart uit 1777 een landschappelijke deelaanleg aan de andere zijde van dezelfde 
oprijlaan. Op grond van gevonden krantenadvertenties kan het zo zijn dat de landschappelijke 
deelaanleg in 1773 tot stand is gekomen. Een serie krantenadvertenties brengt namelijk het 
volgende naar voren. 
 
In december 1772 was sprake van de verkoop van een grote partij iepen-, linden- en notenbomen, 
naast eiken-, willigen- en elsenhakhout. Dit valt uit te leggen als de aanloop tot de herinrichting voor 
een deel van het terrein want in april 1773 volgde de aanbesteding van een ‘groote party diepspit 
werk’ en in juni 1773 die van het ‘graven van een vyver, ruim 300 roeden in 't vierkant, en een sloot 
van 220 roeden lang’. In november van hetzelfde jaar was er opnieuw sprake van een verkoop van 
bomen en hakhout en van de aanbesteding van ‘enig spit- en kruiwerk’. 
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In december 1774 werd andermaal veel hakhout aangeboden, maar slechts een beperkt aantal 
bomen. Dit lijkt een haast meer reguliere hout-verkoopadvertentie te zijn als bekend van vele 
buitenplaatsen. Op buitenplaatsen kwam door het toenmalige bosbeheer steeds opnieuw hakhout 
beschikbaar. En een enkele boom werd wel meer gelijktijdig met hakhout aangeboden. Na 
betreffende december-1774-advertentie komt de hofstede Adrichem jarenlang in geen enkele 
advertentie meer voor (met uitzondering van de verkoop van vee op de boerderij van Adrichem). 
 
Het voorgaande past bij het tot stand komen van een landschappelijke deelaanleg als op de Kaarte 
van de Hoffsteede Adrichem, maar sluit andere scenario’s niet uit. Last but not least, in de 
krantenadvertenties is sprake van ‘conditien’ en bestekken. Mochten die opduiken dan weten we 
meer en zou de naam achter de landschappelijke deelaanleg ook op kunnen duiken. 
 

 
Uitsnede Kaart van de Hoffstede Adrichem geleegen in de Banne van Wijk aan Duyn, 1777. 
 
Oprechte Haerlemsche courant 12-07-1770  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010802387:mpeg21:a0009 
 
‘op Maandag, den 20 Augustus, 1770’ zal worden verkocht ‘De kapitaale HEERLYKE HUIZINGE 
ADRICHEM, met deszelfs fraaije wel aangelegde HOFSTEEDE, benevens hegte sterke Stallinge voor 20 
Paarden, ruim Koetshuis, Oranjehuis, Karperkom, Tuinmans-Wooninge, Vinkebaan en verdere 
Getimmertens; verders een kapitaal Bouwhuis, bestaande in Boeren-Wooning, Stallinge, Hooi en 
Wagenhuis en Dorschvloer, met zyn extra wel toegemaakte Wei-, Hooi- en Teellanden, te zamen 
groot omtrent 50 Morgen, Hondsbosscher Maat; alles by den anderen geleegen in der Banne van 
WYK AAN DUIN, even buiten de Steede BEVERWYK.’ 
 
Vervolgens zal men ‘den 28 en 29 September, op de gemelde Hofsteede verkoopen: Diverse 
Meubilaire Goederen, Tuincieraaden, Tuin- en Stalgereedschappen. Wagens, Chaisen en Paarden; 
alsmede een Party Laurier- en Orange-Boomen, Water- en ander Gevogelten, en diverse andere 
Goederen.’ 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010802387:mpeg21:a0009
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Amsterdamse courant 05-12-1772  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010714118:mpeg21:a0012  
 
‘Men presenteerd op Dingsdag den 22 December, 's morgens om 9 uuren, op de Plaats ADRICHEM, 
even benoorden de Stede Beverwyk, publiek te verkoopen: een groote party Olme, Linde en 
Nooteboome Stammen, van differente lengte en dikte; als mede Topeinden, Takken en Wortels, en 
een groote party Eike, Willige en Elste Hakhout; al het welke, in tyds, by de Koopers kan bezigtigt 
worden.’ 
 
Oprechte Haerlemsche courant 30-03-1773  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010800161:mpeg21:a0003 
 
‘Men presenteert op Woensdag, den 7 April, 1773, 'smorgens ten 11 uuren, op de Hofsteede 
ADRICHEM, even buiten de Beverwyk, publycq te besteeden: Een groote Party DIEPSPIT WERK, by de 
Roe; waarvan de Conditien dagelyks by den Tuinman aldaar kunnen vernomen worden.’ 
 
Amsterdamse courant 27-05-1773  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010714190:mpeg21:a0009 
 
‘Op woensdag den 16 Juny, zal men op de Hofsteede ADRICHEM, by de Beverwyk, aan de minst-
aanneemende publiek aanbesteeden, het Graven van een VYVER, ruim 300 Roeden in 't vierkant, en 
een Sloot van 220 Roeden lang, waar van de Bestekken by den Tuinman aldaar te zien zyn.’ 
 
Oprechte Haerlemsche courant 17-06-1773  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010800195:mpeg21:a0009 
 
‘De Aanbesteeding der Graafwerken op de Hofsteede ADRICHEM, om reedenen niet hebbende 
kunnen voortgaan op de bestemde tyd, zullen de Bestekken daarvan op Woensdag, den 23 Juny, 
aanstaande, in gereedheid zyn, en aldaar te zien zyn; en zal het Werk op Maandag, den 18 dito, aan 
de minstaanneemende Aanbesteed worden.’ 
 
Oprechte Haerlemsche courant 11-11-1773  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010800258:mpeg21:a0011 
 
‘Op Woensdag, den 17 November, 1773, 's morgens ten 9 uuren, zal men op de Hofsteede Adrichem, 
geleegen in Wyk aan Duin, digt by de Steede Beverwyk, in veiling verkoopen: Een groote Party Eike, 
Elste en Esse Hakhout, drooge Takkebossen, en zwaare Olme, Linde en Esse BOOMEN. Voorts zal 
men ten zelven dage op de gezegde Hofsteede, by veiling aan de minstaanneemende Besteeding 
houden, van eenig SPIT- en KRUIWERK, waarvan de Conditien 's Maandags te vooren by den Tuinman 
op meergemelde Hofsteede Adrichem te zien zullen zyn.’ 
 
Oprechte Haerlemsche courant 22-12-1774  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010800432:mpeg21:a0008 
 
‘Op Saturdag, den 31 December, 1774, des morgens ten 9 uuren, zal men op de Hoffteede 
ADRICHEM, in Wyk aan Duin, by veilinge verkoopen: Een groote Party zwaare Elste, Effe, Esdoorn en 
Eiken HAKHOUT; benevens eenige zwaare Linden BOOMEN, en eenige Olme BOOMEN nog bekwaam 
om te verplanten.’ 
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