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Links: De middenlaan van Wester-Amstel
in 1908, met Catharina Lissone, haar zuster
Cornelia Movig-Lissone met zoon Ludvig Emil
Movig, de grootvader van Søren Ludvig Movig.
Midden: De middenlaan anno nu.
Boven: De drie zusters Catharina, Cornelia en
Johanna Lissone in 1908, met in het bootje
Ludvig Emil Movig.

De lange familieband
met Wester-Amstel
Tekst - Marian Lenshoek en Ronald van Immerseel
Fotografie - Archief Stichting J.Ph.J.F. Lissone, Jeroen Schepers, Peter Verhoeff (Stichting In Arcadië)

Een persoonlijke rondleiding door de eigenaar geeft een extra dimensie aan
tuinbezoek. Zeker als de betovergrootvader van deze eigenaar het bezit heeft
gekocht en de betrokkenheid met de plek dus generaties teruggaat.
Wester-Amstel in Amstelveen is de oudste van de drie buitenplaatsen van wat ooit de ‘lustwarande
aan de Amstel’ was. Het buiten is gesticht in 1662. In 1900 is Wester-Amstel in bezit gekomen van
J.Ph.J.F. Lissone, oprichter van het eerste Europese reisbureau. Zijn nazaten hebben de Stichting Lissone
opgericht, die nog steeds eigenaar is van de buitenplaats. Søren Ludvig Movig is al 23 jaar voorzitter
van deze familiestichting.
Het drie hectare grote park is vrij toegankelijk en in het huis vinden regelmatig exposities en andere evenementen plaats. “Mensen die Wester-Amstel bezoeken, zijn bij voorbaat geïnteresseerd in
buitenplaatsen, tuinen en parken”, aldus Søren. “Ik zie mensen hier duidelijk genieten. Zodra ze het park
binnenlopen valt er iets van ze af. Je merkt dat ook aan de reacties: ‘wat is het hier hemels, paradijselijk;
het groen en de rust.’ Dat vind ik heel mooi.”
Søren Ludvig Movig: “Pas jaren later
realiseerde ik me de binding die ik
heb met deze plek.”

Binding met deze plek
Wester-Amstel heeft dat effect ook op de vrijwilligers van de ‘Vrienden van Wester-Amstel’. Deze vrijwilli-

gers organiseren op het huis concerten, literaire bijeenkomsten en exposities.
Daarnaast is een groep vrijwilligers actief betrokken bij het onderhoud van de
tuinen, park en boomgaard. “Ze werken heerlijk samen in een bijna ouderwets aandoende, gemoedelijke sfeer.”
Søren: “Vroeger kwam ik hier op bezoek bij mijn grootouders en stookte ik
vuurtjes. Pas jaren later realiseerde ik me de binding die ik heb met deze plek:
hoe het in de familie is gekomen, maar ook verhalen van mijn grootouders.
Belangrijke en onbelangrijke dingen; zoals de oude moerbei die omviel in de
periode dat mijn grootvader overleed. Bomen die geplant zijn vanwege huwelijken of de verdwenen keerlus voor de rijtuigen.” De persoonlijke verhalen
worden toegelicht tijdens rondleidingen. “Mensen willen emotie zien; ze
willen Wester-Amstel op iemand kunnen projecteren. Maar er zit wel een
praktische grens aan wat je kunt doen; ik vertel het verhaal zo vaak dat ik
mezelf soms hoor praten. Vandaar dat ik heb besloten om het verhaal ook op
een andere manier te gaan brengen.”
QR-route door de tijd
Wester-Amstel bestaat dit jaar 350 jaar. Om de ‘beleving’ van de bezoekers
die een rondwandeling maken verder te verdiepen, heeft Søren een zogeheten ‘QR-route’ in het park uitgezet. “Het is een hele nieuwe manier om een
tuin of park te ontdekken,” zegt Søren. “Als je je smartphone op een QR-code
richt, wordt een beeld uit het verleden opgeroepen. Dat kan een beeld zijn van
vroegere bewoners. Maar ook van lanen en parkgebruik in het verleden. Men
vangt een glimp op van het huiselijke leven van vroeger, zonder door de ramen
te gluren.” Dwalend door het park, maak je een wandeling door de tijd.
Waar komt Søren’s enthousiasme voor het uitdragen van de kennis over
Wester-Amstel vandaan? “Noem het maar het ‘buitenplaatsenvirus’. Ik krijg
veel energie van de bezoekers, die hier zo genieten en van onze vrijwilligers.
Met z’n allen bezig zijn om Wester-Amstel te laten voortleven. Maar het is
ook de paradijselijke rust ´s ochtends vroeg. Wanneer ik de poort open doe,
betreed ik telkens weer een hele bijzondere plek.”
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Wester-Amstel ligt aan de Amsteldijk Noord 55,
1183 TE in Amstelveen. De smartphone-wandeling is vrij
toegankelijk vanaf 7 mei tot 30 september op weekdagen
tijdens kantooruren en in het weekeinde van 12.00 tot
16.30 uur. Bezoekers dienen zelf een smartphone met
QR-reader mee te nemen.

Op YouTube (‘Wester Amstel KLM’) kunt u een filmpje
bekijken over Wester-Amstel en de relatie tussen de
buitenplaats, Amstelveen en de KLM. Aanleiding
was het Delftsblauwe huisje met jenever dat de KLM
van Wester-Amstel heeft laten maken. Deze ‘KLMhuisjes’ worden uitgereikt aan KLM-passagiers die
intercontinentaal Business of Royal Class vliegen (voor
de verzamelaars: huisje nr. 90).

