
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 &quot;Welgelegen&quot;, een vermakelijke buitenplaats teVreeland In de serie artikelen over verdwenen buitenplaatsen rond Vreeland is dit hettweede. In het jaarboek voor 1989 verscheen het eerste, dat de plaats &quot;De Nes&quot;of &quot;Realeneiland&quot; behandelt. Direct zuidelijk van De Nes' lag aan de westelijke Vechtoever in Vreeland dethans verdwenen buitenplaats Welgelegen. Het interessante aan Welgelegen isde, voor Vecht en Angstel begrippen, enorme oppervlakte die het buiten tegenhet einde van de 18e eeuw bereikte. Uit veilingcatalogi, boedelbeschrijvingen en verkoopactes is het gelukt de op-komst, bloei en ondergang van de plaats te reconstrueren. De enige tot nu be-kende afbeelding van het huis Welgelegen is een litho (afb. 1) gemaakt door P.J.Lutgers, die deze opnam in zijn in 1836 uitgegeven boek &quot;Gezigten aan de Ri-vier de

Vecht&quot;. Welgelegen wordt daarin beschreven als: &quot;Een der aanzien-lijkste plaatsen aan de Vecht, zoowel door uitgestrektheid als door de breedeschaal, waarop zij in den jaare 1788 door den Heer J. van der Tuuk is aangelegd&quot;Zonder afbeeldingen, maar wel uitvoerig, werden ligging en aanblik van Wel-gelegen in 1837 beschreven door J.B. Christemeijer in zijn wandelgids &quot;HetLustoord tussen Amstel en Grebbe&quot;. ^ Het antwoord op de vraag door wie Welgelegen in welk jaar werd gesticht dientvooralsnog met de nodige slagen om de arm gegeven te worden. De bouwheeren zeker de architect zijn anders dan bij &quot;De Nes&quot; niet met stelligheid aan tewijzen. De oudste afbeelding van de buitenplaats werd aangetroffen op de&quot;Nieuwe accurate kaart van Amstellandt&quot;, van Gerrit Drogenham^ Op dezekaart, die zich bevindt in het waterschapskantoor van Amstelland aan de Die-merzeedijk te

Amsterdam, staat geen jaartal van uitgave, maar wel werden bij&quot;De Nes&quot; en &quot;Welgelegen&quot; als eigenaren respectievelijk Reael en Van Beunin-gen vermeld (afb. 2) De eigenaren van Welgelegen.De oudste tot dusver gevonden eigendomsacte dateert van 27-12-1712. Op diedag transporteren de erven De Rooij aan broers en zuster Horn &quot;Sekere Hofste-de met Bergh en schuur met omtrent twinting margens lants&quot; etc. etc. &quot;en nogseven margen buitendijks landt genaampt de Kuijlen&quot;.* Voor zover nagegaan 24



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 Afb. 1. Welgelegen, litho uit &quot;Gezigten aan de rivier de Vecht&quot; door P.J. Lut-gers. 1836 (Collectie Van Kralingen te Breukelen). 25









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 ten Noorden den Heer kooper Selver&quot;. Deze acht morgen land waren opmerke-lijk genoeg: &quot;Leenroerigh aan den huise van Loenderslooth ende voorts in sulk-der voege als het voorsz. landt bij Gillis Verhoeff qt. qua den 20 en meij 1705aan den Hr. en Mr. Joan van der Voort is getransporteert&quot;. Verder was er nogde interessante conditie &quot;Dat den Heer Verkooper of sijne descendenten hetregt van overgang, overrid en overdrift over dit land tot aan de Vegt sullen mo-gen behouden, ook als sij water benoodigt hebben de pomp te mogen opsettendie uijt de Vegt door den dijk loop&quot;. Dit recht zou vervallen als Scott het landzou verkopen tenzij de nieuwe koper &quot;De dammen van dit landt voor sijne Ree-kening wilde houden, alsmede het uijt de Schouwe houden van de Wegh op sigte nemen&quot; '^ Mr. Joan van der Voort (1667-1727) was gehuwd

met Anna JacobaValckenier, dochter van Jan Wouter, die de buitenplaats Landlust bezat inBaambrugge. '^ Joan had daar zelf ook een buitenplaats die ten noorden naastKerkkroon (nu Kroonestein) lag. Hij kon kennelijk over zijn eigen land van deAngstel naar de Vecht komen. '* Na het overlijden van Isabella Maria Scott-Smissaert werd er een &quot;Estimatie&quot;gemaakt van Welgelegen op verzoek van Jan Carel Smissaert door Schout enSchepenen van het Gerecht Nigtevecht*^ welke als volgt luidt: -- &quot;Welgelegen,met zijn Heerenhuizinge, stallinge, koetshuis, tuinmanswoning, speelhuis, tui-nen, bosschen, plantagien en landerijen, groot ca. 22 mergen&quot; werd daarbij ge-raamd op 13.500 gulden. De bijbehorende boerderij, de Kuijlen en verdere lan-derijen tesamen 17 morgen groot, raamde men op 4350 gulden. De familie Scotthad in de 48 jaar die zij de buitenplaats bezaten derhalve een tuinmanswoningen een theekoepel erbij

gebouwd en zo veel bomen aangeplant dat van &quot;bos-schen&quot; sprake kon zijn. Reeds drie jaar nadat Balthasar Constantijn Smissaert Welgelegen gekregenhad deed hij het van de hand aan: &quot;Den Weleerwaarden Heere Henricus vanCranendonk, Predikant tot Vollenhoven&quot;. (Diens zuster woonde reeds in Vree-land.) In deze koop waren, kenmerkend voor een 18e-eeuwse buitenplaats, me-de begrepen: &quot;De beelden, tuincieraden, broeijramen, tuinmansgereedschap-pen volgens de inventaris daarvan zijnde&quot; etc. en de bekende buitendijkse metgriend beplante Kuijlen. Verder werden nog stukken land verkocht evenalsWelgelegen liggend in de Hoeker polder. Voor het totaal moest de dominee18.000 gulden neertellen. ^^ Na het overlijden van zijn vrouw Alida Catharina O'Brenan in 1782 deed detoen als &quot;rustend&quot; omschreven predikant Cranendonck de buitenplaats meteen aardige winst voor 20.500

gulden over aan Jan van der Tuuk (1752-1824)wonend te Amsterdam. 29











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 X V \ \v- Afb. 4. Kaart van Welgelegen oostelijk van de Vecht. 34



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 Afb. 5. Hek aan de Kleizuwe Noorduitgang Welgelegen, ca. 1950. (CollectieAalderink, Vreeland). gende landerijen ca. 90 ha. besloeg. Dominerend hierin waren drie lanen waar-van de middelste en breedste, de zogenaamde Utrechtse laan, gerooid was metuitzicht op de Domtoren in Utrecht vanuit het huis Welgelegen. Aanvangend bij hofstede Groot Kantwijk, waar de koetsen en paarden werdengestald, voerden deze lanen door de bossen en parken in de Dorssewaard, eneindigden bij imposante hekken aan het noord- en zuideinde van de Kleizuwe,de weg tussen Vreeland en Kortenhoef. Deze hekken hebben nog lange tijdstand gehouden. Het zuidelijke hek werd in 1939 afgebroken en verplaatst naarboerderij &quot;Noord Amerika&quot; aan de Slootdijk in Loenersloot. Omstreeks 1986is de laatste paal van het noordelijke hek nabij Fort Kijkuit gesloopt. Afb. 5toont dit hek in

toen nog herkenbare staat. Wie Van der Tuuk adviseerde in het ontwerp, en wie de aanleg van dit grotepark heeft verzorgd is niet bekend. 35



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 Na de voor hen zo slecht verlopen zaken in Nederland vertrok het echtpaar naarSuriname waar hij administrateur en eigenaar werd van de suikerplantageVreedenburg. Ook was hij secretaris van de wees- en boedelkamer te Paramari-bo toen hij daar tenslotte 72 jaar oud overleed in 1824. Zijn hypotheekacten waren in 1803 geroyeerd en in datzelfde jaar werd ook de&quot;uijtgegeven plechtbrief geknipt&quot;. Zijn winkelpanden in Amsterdam tussen deKalverstraat, de Boerensteeg en de Pijpenmarkt op de Nieuwe Zijdsvoorburg-wal werden geveild met de inventaris waaronder &quot;vier gladde toonbanken metlessenaars en kasten&quot;. Ook de inboedel van Welgelegen werd verkocht waaron-der: 8 koetstuigen, 4 harddraverstuigen en hoofdstellen, 2 driejarige paarden,3 veulens, 11 schapen, 3 lammeren en een hit. De volgende eigenaar van Welgelegen, werd Johannes

Baptista van Geulen(1765-1819), die in Amsterdam woonde op de Herengracht 596. Hij was regentvan het R.K. Maagdenhuis, en was in 1872 getrouwd met Anna Maria vanBaerle (1756-1808), die regentes was van het R.K. Jongensweeshuis. Hij kochthet gehele landgoed op 19 november 1803 op een publieke veiling in Amster-dam. De veilingacte zelf is tot dusver niet gevonden, en derhalve is het nog nietmogelijk na te gaan of Van der Tuuks vele schuldeisers nog enigszins redelijkaan hun trekken gekomen zijn. Van Geulen heeft het landgoed waarschijnlijk kunnen financieren uit een erfe-nis van 160.000 gulden die hem in 1793 toegevallen was.^&quot; Buitendien zal deprijs niet erg hoog geweest zijn in aanmerking genomen de staat van 's landseconomie. Eigenlijk was de aankoop nogal gedurfd in die tijd. Na het overlijden van zijn eerste vrouw in 1808 hertrouwde hij in 1809 te Vree-land met Theodora Ghristina Bouvy (1783-1843). Nadat

zij tien jaar samen vanWelgelegen hadden kunnen genieten overleed Van Geulen 12 december 1819 opzijn buitenplaats. Zijn weduwe trad bijna eenjaar later eveneens te Vreeland,in het huwelijk met Mr. Andreas Anthonius Reael (1783-1856), advocaat, lidvan de dubbele kamer der Staten Generaal en oud Wethouder van de stad Am-sterdam. In mei 1843 overleed ook zij, te Amsterdam. Deze drie huwelijkenleidden niet tot nageslacht zodat weduwnaar Reael alleen achterbleef Tot zijnverscheiden in 1856 was hij een regelmatige bewoner van Welgelegen. De fami-lies Van Geulen en Reael (1803 tot 1856) hebben de buitenplaats actief beheerden waarschijnlijk steeds des zomers bewoond. In hun tijd werd Welgelegen nogverder uitgebreid door aankoop van de volgende percelen:- In 1807 - 21 bunder, strekkende van de Angstel tot de Indijk, en gelegen 36





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 derboel. Veelal werd dan ook van de trekschuit of een trekjacht gebruik ge-maakt. Welgelegen had daarvoor dan ook een schuitenhuis. Ter illustratie: in1815 werd voor de volgende, thans geasfalteerde wegen, in Vreeland aangege-ven: ^^ Naar Loenen 1/2 uur gaans, bij de winter niet best.Naar den Berg 1 uur gaans, bij de winter niet best.Naar Nigtevecht 1 1/2 uur gaans. Redelijk.Naar Kortenhoef 1 uur gaans. Bij de winter niet bruikbaar. Deze laatste weg - de Cleijzuwe langs de Dorssewaard - werd in 1844 verbeterden geplaveid met macadam, een soort steenslag genoemd naar de uitvinder McAdam. Reael kocht bij die gelegenheid zijn onderhoudsplicht voor deze ca. an-derhalve km lange weg af voor 800 gulden. Eerder had hij al het recht op de dertiende penning en het tiendrecht op de langeoprijlaan (&quot;de laan van Reael&quot;) afgekocht,'^ evenals het tolrecht op de

laan vanVreeland naar Loenersloot. (Nu Spoorlaan resp. Slotlaan, afb. 6.) Afb. 6. Tolhek bij Loenersloot in de huidige Slotlaan (Litho door RJ. Lutgers1836, collectie van de schrijver). 38



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 Naast de wegen vroeg ook het land de nodige zorg. De parken, bossen en lanenen het andere geboomte aangelegd door Van der Tuuk, groeiden gestaag door,ongevoelig voor enige verandering van eigenaar, en met regelmaat werden tezwaar gegroeide bomen en hakhout geveld. Veelal werd zulk hout geveild zoalsbijv. in 1846 toen op Welgelegen een tweedaagse veiling werd gehouden van eenpartij bomen, hakhout en takkebossen etc.^* Zo gingen op 16 december, 235 kavels spaanders, takkebossen en hakhout meteen opbrengst van 1528,50 gulden, en op de 17e 49 kavels van totaal 118 bomenmet 822,25 gulden opbrengst. Brandhout was toen veel waard, alle bakkers bij-voorbeeld stookten hun ovens met takkebossen. Was de buitenplaats sinds 1782 dankzij het goede beheer en onderhoud uitge-groeid tot een groot en rijk bebost landgoed, toch, en ongeacht het

&quot;welgelegen&quot;zijn, ging het grote veranderingen tegemoet toen in 1856 de heer Reael op 73jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. In 1852 had hij reedsin zijn testament^^ bepaald hoe zijn nalatenschap moest worden beredderd; inhoofdzaken als hierna vermeld. Om tot een idee van de waarde heden ten dagete komen dienen de geldbedragen met een factor van ong. 50 te worden verme-nigvuldigd, op basis van het jaarloon van een tuinbaas van ca. 800 gulden.Als legaten werden gespecificeerd: -  &quot;Levenslang legaat aan Mej. Juliette Boulais - welke thans zijn huishoudenwaarneemt - van 1000 gulden per jaar. - Aan Mejuffrouw Olfers en aan Mejufvrouw Elisabeth de Groot, aan elk vanhaarbeide een levenslang jaarlijks legaat van 100 gulden in contanten. - Aan Gerrit Hageman, gewezen tuinbaas op Welgelegen, of aan zijn wedu-we - 100 gulden en levenslang wekelijks 6 gulden. - Aan Johanna Welle,

werkmeid, 100 gulden en 25 gulden per dienstjaar, enlevenslang wekelijks 6 gulden. - Aan Johannus van Leeuwen, in dienst als oppasser in zijn Amsterdamse wo-ning, idem. - Aan acht katholieke stichtingen en liefdadigheidsinstellingen total 20.000gulden. - Aan de tuinmansbaas (toen Jan van Tongeren) 250 gulden en 20 gulden perdienstjaar - Aan al het vaste huispersoneel, tuinknechts, de molenaar van de Dorsse-waard en de koetsier 25 gulden per dienstjaar.&quot; - Voor het lezen van 20 missen per jaar - voor de rust van zijn ziel en de zielvan zijn vrouw - in de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam, gedurende 30jaar na zijn overlijden, een vergoeding van 3 gulden per gelezen mis. 39

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 En de &quot;Laan van Reael&quot;, oorspronkelijk aangelegd door Van der Tuuk? Daaris niets van over dan een smalle akker In 1893 werd de laan voor de tweede maaldoorsneden ditmaal door het Merwede kanaal, dat na tweemaal te zijn verbreednu Amsterdam Rijnkanaal heet. Aan de oostelijke kanaaldijk werd na ruilver-kavelingen nabij km bord 17 op de plaats van de oude laan een nieuwe boerderijgebouwd. Deze droeg als naam &quot;Op de laan van Reael&quot;.De boerderij werd later gesloopt wegens kanaalverbreding en daarmee ver-dween ook de herinnering aan de laatste eigenaar van het vroeger zo welvaren-de &quot;Welgelegen&quot;. Vreeland, dec. 1990. J. Boerstra.                                                                         E. Munnig Schmidt Bronvermelding: 1.    Jaarboekje Niftarlake 1989 blz. 23 t/m 37 2.    &quot;Het lustoord tussen Amstel en Grebbe&quot; dl. I, blz.

43 e.v. J.B. Christemeijer 1837. 3.    &quot;Nieuwe accurate kaart van Amstellandt. Gemeeten en geteekent door G. Drogenhamgeometra en gekorrigeert door J. van Petersom geadmitteert landmeter in 't koper ge-bracht door D. Stoopendaa! en uitgegeven door Nicolaus Visscher en tegenwoordig te be-kome bij R & I Ottens Caartverkopers op de Nieuwendijk in de Wereldcaart&quot; (ca. 1720).Een eerdere editie van 1706-1707 van deze kaart, eveneens aanwezig in het Gemeenlands-huis van Amstelland, die alleen N. Visscher als uitgever noemt, vermeldt op de plaats vanWelgelegen slechts &quot;Zaaylant&quot;. 4.    RAU DG 1577 no. 91. 5.    RAU DG 1577 no. 124. 6.    RAU DG 1577 no. 137. 7.    RAU DG 1577 no. 140. 8.   J.E. Elias. &quot;De Vroedschap van Amsterdam&quot; 1903-1905 blz. 342/343 en bl. 646/647. 9.    GAA not inv 6375. 10.  RAU DG 1578 no. 168. 11.   RAU DG 1578 no. 200. 12.  RAU DG 1578 no. 201. 13.  Ehas

blz. 614 14.  Kaart van Mijnden en de beide Loosdrechten (uit 1710) uitgegeven door Nicolaas Vis-scher 15.  RAU DG 1579 fol. 97. 16.  RAU DG 1579 fol. 129. 17.  RAU DG 1586 no. 34. GAU not inv. U 267-AOOl. 18.  RAU DG 1586 no. 55. GAA not inv 12641 no. 29. 19.  Amsterdamsche Courant 1803 nr. 2 20.  RAU DG 1586 no. 67. 47



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 21. RAU DG 1586 no. 97. 22. RAU DG 1586 no. 95. 23. RAU DG 16 no. 305. 24. RAU DG 1580 fol. 306. 25. RAU DG 1581 fol. 155 26. RAU DG 1581 27. RAU DG 1581 fol. 214. 28. GAA not inv. 17613 no. 271. 29. GAA not inv 17613 no. 407, 408 30. RAU DG 1581 fol. 237 31. Gemeentearchief Vreeland. 32. &quot;De Utrechtse Gemeenten in 1815&quot; Prov Utrecht 1972 33. GAA not inv 19883. 34. RAU not inv. VR 004-E-Oll. 35. GAA not inv 19880. 36. GAA not inv 19881. 37. GAA not inv 19882 38. Jaarboekje Niftarlake 1988, blz. 29 en 38 39.  RAU not inv VR 004-1-002. Bijlage 1 Kaveling 1 Een aanzienlijk en het meest smaakvol aangelegd gedeelte van het LANDGOED Welgelegen,bestaande in het kapitale Heeren-Huis, bevattende tien zoo beneden- als bovenkamers, enwelgeordonneerde en met smaak uitgebouwde koepelzaal, welke een allerriantst uizigt heeft;alle

deze kamers en zaal sierlijk geplafonneerd en behangen en de meesten voorzien vanstookplaatsen met marmeren schoorsteenmantels; royale gang en vestibule, rijk met marmerbezet; spatieuse keuken, provisiekasten, ruime kelders en verder gemakken, gelegen aan denlinkeroever van de rivier de Vecht, op een met zwaar opgaand geboomte beplant plein, het-welk door een ijzeren hek van den langs hetzelve loopenden weg van Vreeland naar Nichte-vecht is afgesloten. Bevindende zich nevens gezegd plein eene groote turfschuur en schuiten-huis, uitkomende in de Wijk die zich in de Vecht ontlast; ten westen van gezegden landwegzijn de kapitale gebouwen ingerigt tot paardenstalling, koetshuis, billardkamer, orangerie endaaraan verbonden tuinmanswoning. Verders aanzienlijke Moes- en Broeituinen, rijkelijkvoorzien van diverse vruchtboomen, waterpartijen, goudvischkommen, overheerlijke wan-deldreven, met uitmuntende hoog

opgaande boomen beplant (waaronder eene aanzienlijkepartij tulpenboomen), verder houtgewas, Bouw- en Weilanden, gelegen aan de rivier deVecht, in den Hoekerpolder, gemeente Vreeland, provincie Utrecht 186, 186'&quot;&quot;.Zijnde onder den Verkoop van dezen Kavel begrepen een Bewijs van Vrijdom van Tol op denWeg van Vreeland naar Loenersloot. Kaveling 2 Eene aanzienlijke hoeveelheid uitmuntend BOUW- en WEILAND, rijk opgaande zware 48



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1990 iepen-, beuken- en eikenboomen, kapitale lanen en wandeldreven, smaakvol aangelegde par-tijen met heester en andere gewassen beplant, uitmakende een gedeelte van het LandgoedWelgelegen (linker oever van de rivier de Vecht), gelegen nevens de genoemde Kaveling 1 inden Hoekerpolder, gemeente Vreeland, provincie Utrecht. Kaveling 3 De kapitale LAAN, uitmakende een gedeelte van het Landgoed Welgelegen (linker oever vande rivier de Vecht), met verschillende zware opgaande boomen en akkermaalsbosch beplant,met ijzeren hek aan den Straatweg afgesloten, waarnevens een welgeordonneerde steenen enmet smaak gebouwde koepel, alsmede de portierswoning aan den Straatweg en eene daggel-derswoning aan den Indijk. Deze Laan is gelegen in den Oostzij derpolder, gemeente Baam-brugge, provincie Utrecht, strekkende van den Utrechtschen

Straatweg tot aan den Indijk. Kaveling 4 De kapitale en bijzonder goed ingerigte BOEREN-HOFSTEDE, gelegen nabij de Heeren-Huizing, naast Kav. 1, in de gemeente Vreeland, provincie Utrecht, uitmakende een gedeeltevan het Landgoed Welgelegen (linker oever van de rivier de Vecht), waarop eene hechte ensterke bouwmanswoning, zomerhuis, stalling, dorschschuur met daaraan verbonden paar-denstalling en daggelderswoning, bergplaats, hooibergen, vruchtbaren boomgaard, weitoe-gemaakt weiland, uitmuntend houtgewas en met opgaande boomen beplante laan, strekken-de van uit de rivier de Vecht tot aan den weg van Vreeland naar Nichtevecht. Kaveling 5 Eenige perceelen met volwassen driejarig Hoephout en ander hakhout beplante GROND,genaamd de Kuilen, gelegen aan de rivier de Vecht, buitendijks, in de gemeente Vreeland,provincie Utrecht, nevens de onder Kavel 4 genoemde boerderij, groot 3 bunders 52 roedenen

20 ellen. Begrensd ten Noorden de Vecht, ten Zuid-Oosten de weg van Vreeland naarNichtevecht en ten Zuiden Kav. 4. Kaveling 6 Een gedeelte GROND behoorende tot het Landgoed Welgelegen (linker oever van de rivierde Vecht), grootendeels met hooge en zware opgaande boomen beplant en in lanen en drevenverdeeld, alsmede boschjes van verschillend houtgewas, waarin een koepel, het uiterlijke vaneene hermitage hebbende; verders aangename waterpartijen, eiland, wandelingen, benevensBouw- en Weiland, gelegen in den Hoekerpolder, gemeente Vreeland, provincie Utrecht. Kaveling 8 Eenige perceelen WEI-, HOOI- en BOUWLAND, bevattende Steenaarde, alsmede eene uit-gestrekte met Plantsoenen aangelegde Boomkweekerij, gelegen tusschen de Hofsteden Bree-vecht en Welgelegen, in den Hoekerpolder, gemeente Vreeland, provincie Utrecht. 49




