


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 1 OudOverinde tijd van Pieter Beljr. Uit: Gezigten aan de rivier de VechtdoorV.]. Lutgers1836. In september 1674 komt Balthasar Bekker (1634-1698) naar Loenen, als gere-formeerd predikant benoemd door de (katholieke) heer van Kronenburg die opde predikantsbenoeming het exclusieve recht bezit.* Bekker zal later, als predi-kant in Amsterdam, het middelpunt van het meest hevige theologische conflictvan het eind van de 17de eeuw worden. ^ Een van zijn eerste activiteiten in Loe-nen is het afleggen van een huisbezoek bij alle lidmaten, waarbij hij HermenRingelberg aantreft met zijn tweede echtgenote, Jannetje Jans.^ Beiden zijn zo-juist, tekent hij in het huwehjksregister aan, getrouwd te Weesp, waarvandaanJannetje Jans afkomstig is.' Hoewel Ringelberg dus tweemaal gehuwd is geweest, zijn er bij zijn overlijdenin 1697 geen volwassen erfgenamen. In dat jaar

verschijnen de executeurs vanzijn testament voor de leengriffier van Loenersloot, om mee te delen dat zij hetstuk land in het gebied van Oud Over verkocht hebben aan de Amsterdamsekoopman Pieter van Beeck. Deze komt de verschuldigde hulde, eed en man- 81



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 schap brengen, en de griffier brengt hem 20 caroli-guldens in rekening, overi-gens de laatste maal dat het bedrag verhoogd wordt.^ Een buitendijkse hofstedeDe twee aantekeningen in het leenregister, 1661 en 1697, zijn de vroegste verwij-zingen naar Oud Over die ik heb aangetroffen. Ongetwijfeld viel ook de tuin tus-sen de Vecht en de Vechtdijk waarop het huis Oud Over staat onder de transac-ties. Dat stukje land is echter nooit leenroerig geweest, en bleef bij deze gelegen-heden dus onvermeld. Een mogelijke verklaring voor het verschil in status tussen het buitendijkse enbinnendijkse gebied valt af te lezen uit de ligging. Het stukje land met Oud Overligt in een binnenbocht van de Vecht, buitendijks. Aangeslibd land - en daarlijkt het hier om te gaan - wordt vrijwel altijd eigendom van de bezitter van hetnaastgelegen binnendijkse land. Wanneer de bezitter van het land in

voldoendemate onafhankelijk tegenover zijn leenheer staat, zal hij in de praktijk ernaarstreven het nieuwe land buiten diens heerlijke gezag te houden.De vraag waar het hier natuurlijk om gaat, is of er op het buitendijkse land in-middels de 'herenhofstede genaamd Oud Over' stond. Waarschijnlijk is dat niet,maar ook het tegendeel laat zich niet eenvoudig bewijzen. Uitgerekend over dejaren 1661 en 1697 (nl. over de jaren 1656-1663, en 1682-1697) zijn de protocol-len van de akten van overdracht en hypotheek van het gerecht Loosdrecht verlo-ren gegaan. Een directe aanwijzing ontbreekt daarmee. De enige verwijzingennaar de transacties staan in het aangehaalde leenregister. Niets wijst er boven-dien op dat Hermen Ringelberg op Oud Over zou wonen: blijkens een brand-preventie uit 1664 bezit hij twee leren emmers en woont hij in het dorp zelf In1650 worden 26 huizen met bewoners op Oud Over genoemd, maar geen Rin-gelberg, en ook

geen Van Beeck.^ Wel is het zeer waarschijnlijk dat er op de plaats van het huidige buiten Oud Overeen boerderij stond. De omschrijving 'hofstede' wijst daarop,'&quot; en ook de huidi-ge situatie, met name de afwijkende kern van het huis, duidt op een oudere oor-sprong dan van rond 1700.'' Het zal, zoals op zoveel plaatsen, een pachtboerde-rij geweest zijn, in deze jaren eigendom van Hermen Ringelsberg en samen methet land aan iemand anders in pacht gegeven. In het hele gebied van Oud Overzou van oudsher een vijftal boerderijen hebben gelegen. '^ De oudste topografi-sche kaart van dit gebied stamt pas uit 1726 (zie blz. 34). Op de kaart van +1650is de bebouwing aan de oostzijde van de Vecht niet ingevuld. '^ (zie blz. 33)Het land waar deze boerderijen van bestonden, ondergaat in de tweede helftvan de 17de eeuw een ingrijpende verandering van economische functie. In1652 richten de ingelanden van Loenerveen een verzoek

aan de heer van Mijn-den de weilanden &quot;sijnde seer dorre Landen vol gagel [moeraskartelblad] ende 82





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 de Neufville (1677-1755) haar land en buitenhuis erft. Leendert de Neufvillemaakt niet alleen naam als koopman, maar ook als beschermer van kunsten enwetenschappen,^' en zelfs als knutselaar die aan zijn eigen draaibank voorwer-pen maakt van ivoor en andere materialen, en daarmee ongetwijfeld ook zijntijd op Beek en Vecht doorbrengt. ^^ Na hem loopt het spoor dood. Op de bekende Nieuwe kaert van Loenen van Covens& Mortier uit 1726 staat Leendert de Neufville aangegeven als eigenaar van de'lusthof' Beek en Vecht, gemerkt &quot;g&quot; en 73, enjoachim van Gent als eigenaar van&quot;Oud Oover&quot;, gemerkt &quot;h&quot; en 74 op blz. 34.^^ Mogelijk nog tijdens Leendertsleven - waarschijnlijk tussen 1745 en 1752 - wordt Beek en Vecht verkocht aanJan Sanderson, de latere schout van Loosdrecht. Het huis, alleen nog maar aan-geduid als 'hofstede',

gaat nog enkele malen in andere handen over, totdat Pie-ter Bel, eigenaar van Oud Over, het in 1806 overneemt, in 1807 laat afbreken ende tuin bij die van Oud Over trekt. ^* Pieter van Beeck: stichter van Oud Over? Ondertussen heeft dus een oudere broer van Christina van Beeck, Pieter, in1697 het naastgelegen land van Oud Over gekocht. Pieter van Beeck, een redelijkwelgesteld Amsterdams koopman met een huis op de Singel, treedt drie keerin het huwelijk. In 1674 met Elizabeth Catharina van Weeningen (-1688), in1691 een paar maanden met Catharina van Alderwerelt (-1691) en in 1693 metClementia van Vollenhoven (-1702). In de Nieuwe Kerk in Amsterdam ligt eenaantal kinderen van hem begraven. Hij overleeft zijn drie echtgenotes, en nazijn dood in 1709 is er opnieuw een erfenis te verdelen zonder dat er nog kinde-ren in leven zijn. Bij de boedelscheiding erven de kinderen van zijn jongste zus-ter Janneke van Beeck

(1665-1704) het land van Oud Over.Beek en Vecht en Beek en Hoven staan gebroederlijk naast elkaar vermeld op deNieuwe kaart van Mynden en de 2 Loosdrechten van Maarten Nicolaas Visscher, diewaarschijnlijk gemaakt is rond 1703, en waarvan ten minste een vijftal versies ge-drukt zijn in de jaren tussen 1703 en 1721.^^ Het is de enige bekende vermeldingvan Beek en Hoven, dat dus de voorganger, of waarschijnlijker, de eerste naammoet zijn van het huidige Oud Over. De schaarse gegevens laten de veronderstel-ling toe, dat Beek en Hoven gebouwd is - als uitbreiding van een oudere hofste-de^s - door Pieter van Beeck (1649-1709) in dejaren tussen 1697 en 1709, als pen-dant van het ernaast gelegen familiebezit Beek en Vecht, dat waarschijnlijk als bui-tenhuis ouder was en mogelijk gebouwd is door zijn vader, Leendert van Beeck.Hoe het zij, in december 1709 overlijdt Pieter, en begin 1710 verschijnt zijn zwa-gerjan de Neufville

bij de leengriffier van Loenersloot, om namens zijn erven-de kinderen de verschuldigde hulde, eed en manschap af te leggen, en 20 caroli-guldens te betalen als leen voor het land.^'' 84











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 2. Cornelis Hoogeveen(1733-1792), kopergravure(Coll. Iconograf. Bur. 's-Gra-venhage) Op zijn 23ste, in 1751, treedt hij in het huwelijk met de 20-jarige Maria Muller,eveneens dochter van een lutherse suikerbakker uit de Jordaan. Maar in 1762staat Hermanus vermeld als eigenaar of huurder van een redelijk omvangrijkesuikerraffinaderij op de Keizersgracht, de &quot;Stadt Antwerpen&quot;. Hoewel de sui-kerbranche in de eerste helft van de 18de eeuw in Amsterdam een bloei heeftdoorgemaakt, is er na de Vrede van Aken in 1748 eerder sprake van stagnatie,zodat Meulman blijkbaar op eigen kracht goed heeft geboerd.^'Of Hermanus Meulman en Maria Muller evenveel van Oud Overhebben genotenals de echtelieden Van Gent en Kroon voor hen, valt niet te zeggen. Naar het zichlaat aanzien zijn zij voorlopig wel de laatste Amsterdamse kooplieden geweestdie Oud

Over als buitenhuis hebben gebruikt naast een actief economisch leven inAmsterdam, en niet enkel als een landelijk woonhuis voor een aangename oudedag of als enige woning. Dat komt overeen met het algemene patroon: aan heteind van de 18de eeuw is de bloeitijd van de buitenhuizen voorbij. Een achthoekige koepel aan de VechtIn 1777 overlijdt Hermanus Meulman, en in 1778 verkoopt zijn weduwe, na eenpublieke veiling in Amsterdam, het bezit aan een plaatselijk notabele - die ove- 89



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 3. De koepel van Oud Over in 1836 nog met een attiek. Er bestaat een oudere afbeeldingvan waarop het dak koepelvormig is (uit: Gezigten aan de rivier de Vecht van P.J. Lutgers). rigens in Weesp woont en stevige Amsterdamse wortels heeft - Krijn Hooge-veen. Ook Krijn Hoogeveen bewijst de leenheer van Loenersloot de verplichtehulde, eed en manschap, en ook hij betaalt daarvoor 20 caroli-guldens.^*Krijn Hoogeveen staat op dat moment aan het eind van een lange loopbaan.Zijn vader, Adriaen Hoogeveen, vervulde al diverse functies voor het huis Kro-nenburg, eerst als secretaris, en later, in het midden van de 18de eeuw, als bal-juw en schout van Kronenburgen Loenen. Hij bezat land ten noorden van OudOver, gemerkt &quot;75&quot; op de kaart op blz. 34. Ook zijn zoon Krijn is aanvankelijksecretaris en later baljuw en schout van Kronenburg en Loenen. Bij zijn

dood,op 1 september 1779, volgt zijn zoon Cornelis Hoogeveen (1733-1792) hem opzijn beurt in die functie op, afb. 2.^^ Krijn Hoogeveen en zijn tweede echtgenote, Margrietje Putter, hebben maarkort van Oud Over kunnen genieten. Margrietje Putter overlijdt als eerste, haarman volgt kort daarna. Toch heeft het er alle schijn van, dat Krijn Hoogeveennog wel tijd heeft gezien om de achthoekige koepel aan de Vecht te bouwen. Bijde overdracht van Maria Muller aan Krijn Hoogeveen, in 1778, is alleen sprake 90







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 schap geven aan, dat de tuinman handenvol werk gehad moet hebben. ^^Jan van Eeden organiseert bij de overdracht aan Pieter Bel, in oktober 1804,een vrije verkoop van al deze spullen, en bedingt dat de &quot;tuinmansbaas&quot; - mis-schien nog steeds de oude Evert Beyerink - nog een maand in zijn huisje magblijven wonen. Pieter Bel sr. pakt de zaken vervolgens met voortvarendheidaan. In 1805 geeft hij opdracht, een slingerpad door de tuin te leggen, bomenaan te planten en andere werkzaamheden te verrichten die in de richting wijzenvan de aanleg van een landschapstuin.^&quot; Bel doet, kortom, midden in de Fransetijd mee aan de Engelse mode, die vanaf het eind van de 18de eeuw een voorkeurontwikkelt voor een nieuw soort tuin, het natuurpark. In 1806 koopt hij de naburige tuin met de vroegere hofstede Beek en Vecht entrekt hij dat bij zijn eigen tuin, het

jaar daarop laat hij het huis afbreken - enwaarschijnlijk ook het tuinhuis - en organiseert hij een veiling van de afbraak-goederen.^' Ook op andere terreinen breekt een nieuwe tijd aan. Pieter Bel sr. is de laatstedie, op 4 januari 1805, nog voor de leengriffier van Loenersloot verschijnt, zijhet niet meer om hulde, eed en manschap te doen of 20 caroli-guldens te beta-len, maar nog enkel om de transactie te laten registeren.De Bataafsche Republiek maakt een eind aan het al lang tot een loze vorm ge-worden leenstelsel. Artikel 16 van de Staatsregeling van 16 oktober 1801 be-paalt: &quot;Het leenrecht wordt geheel afgeschaft, en alle leenroerige goederen ge-houden voor allodiaal. De Wet zorgt voor de schadeloosstelling der leenhe-ren&quot;. 62 Van Reenen, Strick van LinschotenIn 1850 machtigt Pieter Bel jr. zijn zoon Jacob Bel om Oud Over en de bijbeho-rende landerijen te verkopen. Koper wordt een bekende ingezetene van Loe-nen: het

oud-lid van de Staten van Utrecht en lid van een vooraanstaand ge-slacht van juristen, Mr. Johannes Willem van Reenen, de bewoner van Vegt-lust, die in de voorgaande jaren ook al de buitenhuizen Kalorama, Bijdorp enNieuwerhoek heeft verworven. Wie in deze jaren op Oud Over wonen is niet helemaal duidelijk. Duidelijker isde eigendom, die bij het overlijden van Van Reenen in 1852 op zijn echtgenote,Catharina Geertruy van Appel, overgaat, en bij haar dood in 1869 toevalt aanhaar zoon Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, die eveneens op Vegtlustwoont. Deze doet in 1874 het huis Oud Over, hoogstwaarschijnlijk voor het eerstzonder de landerijen aan de overkant van de Vechtdijk, over aan Jan ArendVoorthuis (-1877), gemeentesecretaris van Loenen. Huurder en bewoner van Oud Over is dan al vele jaren jhr. Mr. Jan BalthazarStrick van Linschoten (1825-1889), kantonrechter in Loenen en Breukelen, en 93
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