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Chinese sporen van een koninklijk verblijf 

Canton in Baarn 

Met enige moeite vinden we een ingang en  

eenmaal in het Cantonspark zien we het voordeel 

van de omheining. De voormalige botanische tuin 

lijkt de intimiteit en rust te hebben behouden die  

August Janssen in 1910 in zijn overtuin ervaren 

moet hebben.  

Het is herfst. Naast paddenstoelen vinden we in 

bijzondere heesters en bomen zaden en vruchten. 

Een ervan is de mispel. In de Middeleeuwen was 

de vrucht populair als tussendoortje dat pas  

eetbaar was als hij zo lang gerijpt had dat hij eruit 

zag alsof hij verrot was. Tegenwoordig kennen wij 

hem vooral van 'zo rot als een mispel'.  

Met slingerende paden en doorkijkjes lokt de  

Engelse tuin ons verder en verrast ons met allerlei 

herfstbloeiers. Zouden hier in het voorjaar  

stinsenplanten stralen?  

Fonteinen vinden we ook. De barokke met cupido 

op een dolfijn staat droog, net als het veel  

recentere exemplaar met een reiger. Is het  

eigenlijk wel een reiger?  Het is anders gesteld 

met de barokke fontein net achter de colonnade: 

het stenen water stroomt in elk seizoen. 

Het belangrijkste bouwwerk is de historische  

wintertuin. Helaas staat het gebouw waar eens 

exotische koffiestruiken en bananenbomen  

overwinterden er leeg en functieloos bij. Samen 

met het vele glas en het typisch voor de  

bouwperiode ijzer bepalen de uit hout gezaagde 

ornamenten het uiterlijk. Het nabij gelegen  

tennishuisje is volledig uit hout  

opgetrokken. De eclectische chaletstijl komt bij tal 

van gebouwen in Baarn voor. 

 

Het Cantonspark is aangelegd als overtuin. Je 

verwacht Huize Canton aan de overkant van de 

weg. Dat blijkt niet zo te zijn. De villa ligt een paar 

honderd meter verderop. Het enige dat we vanaf 

de Javalaan kunnen zien is het monumentale hek 

uit de belle epoque. Vreemd genoeg doen de 

opengewerkte pijlers ons denken aan het barokke 

hek in Maarssen (www.utrechtverhaalt.nl: Pronken 

aan de Vecht -juli 2015). Canton, tegenwoordig in 

gebruik als kantoorgebouw, ligt verscholen in een 

privétuin. De stijl van het gebouw, dat bestaat uit 

grote bakstenen volumes die rijkelijk voorzien zijn 

van neo-rococo elementen, is in Nederland     

zeldzaam. Het huis is in 1905 gebouwd.             

De koninklijke eigenaren, onze 'Franse' koning 

Lodewijk Napoleon Bonaparte en later Oranje 

vorst Willem II en zijn Russische koningin Anna 

Paulowna zagen hier een eerdere villa in Chinese 

stijl. Dezelfde architectuur waarin ook het nabij  

gelegen Huize Peking in 1793 door de op China  

handelende Amsterdammer Scherenberg werd 

gebouwd. Peking is net als het oude Canton  

langgeleden gesloopt. Wat ervan rest is het  

Pekingpark waar wij ons bezoek afsluiten met een 

loempia op het terras van het Chinese restaurant. 

Mispel, wintertuin en Huize Canton 



lagen 

1. Koning Lodewijk Napoleon voegde Canton 

en Peking aan domein Soestdijk toe 

2. Bloeiende heesters en bomen 

3. Chinese Pagodestijl 

4. Zwammen over paddenstoelen 

5. Willem II, Anna Paulowna en hun kinderen 

maakten Canton en Peking weer koninklijk 

6. De barok hergebruikt 

7. Tuin ter lering en vermaak 

8. Tennishuisje in chaletstijl 

9. Soms zie je ze vliegen: vogels in het  park      

10. Belle epoque: het monumentale hek van  

Huize Canton 

11.  De grondlegger van het     

nieuwe Huize Canton en de 

overtuin Cantonspark:          

August Janssen 

Cantonspark: de stenen fontein. Links boven: Een reiger? 

Baarn (B) 

 Cantonspark  
(voormalige botanische tuin, nu stadspark)  

Faas Eliaslaan 

Leersum (L) 

 Londotuin (heemtuin) 
Broekhuizerlaan (Landgoed Broekhuizen) 

Maarssen (M) 

 Commelinhof 
Vechtensteinlaan  

Nieuwegein (N) 

 Natuurkwartier (milieu educatie centrum, kinder-

boerderij, Museum Warschenhoeck, poldermolen 

Oudegein); Geinoord 9-11  

Utrecht (U)  

 Castellum (themapark archeologie, natuur en milieu 

en cultuur); Hoge Woerdplein 1 (Utrecht / De Meern) 

 Botanische Tuinen Utrecht,  

Fort Hoofddijk 
Budapestlaan 17 (Science Park, De Uithof)  

Woerden (W) 

 Educatieve tuin Woerden 
Kievitstraat 42 

Zeist (Z) 

 Educatieve natuur-en landschapstuin  
Prins Bernhardlaan 3  

Door houden van, ontstaat de behoefte te  

behouden. Om ergens van te houden moet je 

het weten te vinden en het kennen. Daarom 

vindt Utrecht verhaalt het belangrijk verhalen 

van en over bijzondere plekken te blijven  

vertellen.  
 

jouw verhaal 

Suggesties voor verhalen, locaties,  

monumenten, onderwerpen, tentoonstellingen, 

activiteiten etc.? Meld het aan Verhaalt. 
 

ontvangen of niet? 

Wil je Utrecht Verhaalt per e-mail ontvangen of 

juist niet meer ontvangen, meldt dat dan a j.b. 

per e-mail. Noteer in de onderwerpregel:  

Utrecht verhaalt ontvangen of  

Utrecht verhaalt afmelden. 
 

hulp 

Wil je met financiële steun zorgen dat Utrecht 

verhaalt kan blijven verhalen?  

Neem a.j.b. contact op. 
 

albertretel@utrechtverhaalt.nl, 06 31379553 U• 

•L 

M• 

verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

B• 

W• Z• 

anders 

maar nabij 

NS station met koninklijke 

wachtkamer, Baarn 

Brink op oude ansicht, 

Paleis Soestdijk, Baarn 

tuinen ter lering    

en vermaak 

7.                   8.                                  9.        10. 

Hieronder een aantal te ontdekken lagen  

in en rond het Cantonspark.  

De nummers verwijzen naar de foto’s. 

N• 

tentoonstelling 
Utrecht 

 MOA (Museum Oud Amelisweerd) 
Koningslaan 9 

Lodewijk Napoleon - tragische heerser 

08/10/2016–05/03/2017 


