




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1993 o M-m^ sr Afb. 2. Kaart van de Hollandse Watedinie door P. A. Ketelaar, 1770-1781. Het terrein vanSlotzigt bevindt zich ten Oosten van de Vecht, iets ten Zuiden van Vreeland, met het schierei-landje als overtuin (ARA O.S.K. H50A B3, detail). bedoeld in het veenmoeras van de Dorsseveense polder, dat later, uitgeveend,de plas de Wijde Blik zou vormen. Achttien jaar later, begin 1756, kreeg Slotsigt een nieuwe eigenaar in de persoonvan Ishac Fundam of Fundao (1701-1783), die met Abigael Senior Coronel (geb.1706) was getrouwd,'' een lid van de Portugees Joodse of Sefardische gemeen-schap. Reeds in 1723 was hij bekend als uitgever en ook schrijver van Spaanseboeken. Een aantal Joodse religieuze boeken zag van zijn hand het licht. InVreeland hield hij zich bezig met het samenstellen van historische schetsen uitde werken van vermaarde schrijvers welke in 1767 in

vijf delen uitgegeven wer-den, wederom in het Spaans. Zijn opvolgers op Slotsigt waren Aron van MosesLopes(ch) Suasso (1726-1796) en Eliseba (Lopez) Suasso (1735-1812), zijnvrouw, die de plaats in 1766 verwierven.^ Deze hadden twee jaar eerder reedseen huis naast Slotsigt met erf, boomgaard, laantje en bosje gekocht samen metIshacs zoon Abraham Fundam.^ Diens aandeel werd door Aron bij de aankoopvan Slotsigt overgenomen en daaraan toegevoegd. Van dat soort huizen moet 30













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1993 ^?.<-f Afb. 5. De plank met 'W. BOES 1808' uit de hijsbalk van het voorhuis (coU. Swellheim). wapenfeit de aanbouw aan de Vechtzijde van een groot voorhuis dat twee ka-mers en de zolder bevat, alsmede een verlengstuk van de middengang tussende beide kamers (zie afb. 3 deel IV). Deze aanbouw gaf veel meer allure aanhet huis naast vrijwel een verdubbeling van de ruimte, en uiteraard een veelfraaier uitzicht over Vecht en weilanden naar het Slot Loenersloot waaraan hethuis zijn naam ontleent, In een hijsbalk boven een dakkapel aan de achterzijdevan het voorhuis werd onlangs het ingehakte merk '1808 W. BOES' aangetrof-fen; welhaast zeker is dit het jaar van de oplevering (afb. 5).De twee kamers in deze nieuwbouw zijn voorzien van stucwerk plafonds uittwee verschillende periodes. In het noordelijke vertrek is dat Empire met eenmandorlalijst, in het zuidelijke een

vrij zware late Biedermeier stijl evenals inde tussenliggende gang. De dubbele deuren in beide vertrekken zijn Empireevenals de wit marmeren haardomlijsting in het noordelijke vertrek met daar-boven in stuc een trofee van een viola da gamba, een trompet en een blad mu-ziek. Boven de deuren in die kamer is een lier in stuc aangebracht. De zuidelijkekamer is voorzien van een zware beige kalkstenen haardpartij uit ca. 1880. Dehoeken van deze kamer zijn afgerond. Aan weerszijden van de marmeren trapin de gang waarlangs men afdaalt naar het oude huis staat een gietijzeren balus- 36









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1993 Afb. 9. Tuinbaas Hendrik van Stroe en zijn vrouw Dientje ca 1865 (familiearcliief Labou-chere). dit buiten eerder in 1801). Ook boerderij Nooit Gedacht aan de Slootdijk, met12 ha land en grenzend aan Sans Souci heeft zij nog in bezit gehad. Het huisVredenhoek op de hoek van de Vecht en de oude Vecht of Sluisvaart kocht zijin 1854 'met derzelver stallingen, wagenloods, tuin en grond alsmede weg endaaraan staande bomen etc.'^^ Met de Ambachtsheer van Vreeland heeft zij er-voor gezorgd dat de zgn. 'Openbare Wandeling' die ten dele over en langs haargrond liep tot stand kwam (afb. 8). 40

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1993 24   Dienst Kadaster Utrecht, Openbare registers (OR) Deel/nr. 30-1, 42-1, 43-1, 84-4, 86-20, 98-20,74-43, 98-58, 98-61. 25   OR 57-34. 26   OR 157-30. 27   OR 302-88. 28   GAA net. inv 21448 akte nr 209 15.11.1866. 29   OR 273-34. 30   OR 646-62. 31   OR 661-5. 32   OR 671-77. 33   OR 671-80. 34   OR 682-6. 35   OR 682-28. 36   OR 738-62. 37   OR 769-10. 38   OR 949-73. 39   OR 967-26. 40   OR 1084-110. 41   OR 1087-94. 42   Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland, B.O. v.d. Berg, E. Boeve, D. Carasso enCS. Oldenburger, Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijke en Westelijke Piassen-gebied, 1980, blz. 110. 43   OR 1149-4. 44   OR 1164-44. 45   OR 1284-30. 46   OR 1548-84, 47   OR 1772-42 en 43. 48   In 1916 werden voor de verbreding van de Vijzelstraat te Amsterdam de huizen Keizersgracht587 t/m 599 en Herengracht

482 t/m 496 afgebroken. Van Keizersgracht 585 ging het tuinhuisnaar het Rijksmuseum waar het thans nog in de tuin staat, en dat van 587 ging naar de Harten-kamp in Bennebroek. Deze huizen waren 6 m breed, de overige waren 4,20 of 4,75 m breed.Aan de Herengracht waren de erven 5,65-5,75 m breed. Mogelijk is het tuinhuis van Slotzichtvan een van deze erven afkomstig. Het is 5,90 m breed, 3,90 m diep en 3,30 m hoog. Zie GAAnot., inv. 21448 Nots. Clausing akte nr. 209. Zie ook E. van Houten, Geschiedhouwkundige beschrij-vingen behorende bij het Grachtenboek van Gaspar Philips Jacobsz. Stadsdrukkerij Amsterdam, 1962,blz. 27. Gebruikte afkortingen Gemeentearchief Amsterdam Oud rechterlijk archief (dorpsgerechten) Openbare registers (dienst kadaster Utrecht) Rijksarchief Utrecht Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum GAA ORA OR RAU SGV 48









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1993 1907-1911              Theodorus Johan Schipperijn. 1911-1914             Willem Cornelis Geill uit Amsterdam, gehuwd met Branca Witstein. 1914-1924             Branca Witstein (toegewezen uit huwelijksscheiding); zij is in 1924 gehuwdmet Aaron (zich noemend Harry) Streletskie wonend in 's-Gravenhage. 1924-1925              Michiel Joseph Ameschot uit Loenen. 1925-1931              Sjoerd Adrianus Bartstra uit Utrecht. 1931-1941              Prof.dr Nicolaas Schoorl uit Utrecht. 1941-1956             Anna Giltay, apothecares te Amsterdam. 1956-1975             Daniel Constant van Leeuwen Boomkamp uit Voorthuizen. 1975 -                    Hartog Swelheim. Eigenaar en bewoner. 52




