
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 JAARBOEKJE 1996 VAN HET OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP 'NIFTARLAKE'























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Machinekade 9, 3601 ARBinnenweg 39, 3603 AEKantonnale weg 11, 3608 ACKerkweg 9, 3603 CLLangegracht 33, 3601 AJW. Barendszlaan 19, 3603 GMBuitenweg 253, 3602 XBTreubstraat 18,3601 BX'Leeuwenvecht', Straatweg 23, 3603 CVParkweg 41, 3603 AB'Leeuwenburg', Zandpad 24, 3601 NAW. Barendszlaan 1, 3603 GMMich. A. de Ruyterstraat 94, 3601 THKerkweg 41, 3603 CL'De Vecht', Herengracht 7, 3601 ALHondiusstraat 60, 3602 PJZwanenkamp 1251, 3607 NWHerengracht 22, 3601 AMKuyperstraat 27, 3601 VEKennedylaan 28, 3601 VGBisonspoor 1161, 3605 KVRooyaardslaan 10, 3601 HADuivenkamp 851, 3607 WGVan Lingelaan 12, 3602 PALangegracht 44, 3601 AJKuijperstraat 17, 3601 VEEmmaweg 43, 3603 ALDiependaalsedijk 78, 3601 GMZandpad 31, 3601 NAHerengrachtS, 3601 ALMaire Hofstedelaan 12, 3601 BRKerkweg 23, 3603

CLLelystraat 20, 3601 BV'Vredenhoef', Straatweg 33, 3603 CWC. de Houtmanlaan 9, 3603 GEBloemstede 387, 3608 VD Meerndijk 62, 3454 HT Botdrager 8, 3641 LAMidrethstraat 4, 3641 CDHoofdweg 6, 3641 PS Valkeveenselaan 56a, 1411 GTRijksweg 46,1412 BBThierensweg 19, 1411 EW J.C. de Lang J.J.C. Louet Feisser Mw C.A.A. MacLennan-Hamminga Dr A.P. Messer MwJ.M. Nijhoff MwJ. Onnes-van der Noordaa C.GJ. v.d. Oosten R. Pfeiffer J. Plas C.J. Rijsterborgh Prof Dr A. van Rossum E. van Rossum MwJ.G. Roukema-v.d. Berg Mw G. Ruys Mw K. Scholten-Kloosterman P.J.G. van Schonevelt T. Schumacher Mw L. Schwartz A.F. Smorenburg Mw H. Stooker-Menges St. Openbare Bibliotheek Maarssenbroek R. Taal J.H. van Tongeren MwJ.M. Verhoeff J.M.F. Versteegh Y. Visser R. van Vredendaal E. Vriesinga D. v.d. Wal Mw C. Waller-Gunning Dr H.B.A. Welle Mw P. Westenburg-de Groot B.G. Wiegeraad B.B. v.d. Woude

Drs H. de Zoeten W. Zweers De Meern Hist. Ver. Vleuten-De Meern-Haarzuilens Mijdrecht W. Bos Mw M.W. v.d. Gronde-Visser Mw N. Ronday-van der Stap Naarden J.F. Dudok van Heel Mw D. Rutgers van Rozenburg-Hartung _ Mr A.J.W. van Westrop 12







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Venray Mw B. WijnenVinkeveen MwM.E. Buehre-Andriesse Prof.Dr L. Mur Vogelenzang G. Koopman Voorburg Ir H.G. de Cock Vreeland Mw M. Aalderink-van Groen Mw G. Beelaerts van Blokland-ICalff EJ. Bink J. Boerstra Mw E.E. Brandes-de Lestrieux Hendrichs W.JJ. Broex F.H. Brima M. Cornelissen-Bosman Mw H.W.B, van Dranen-Aleven A. Driessen-Hermsen MrJ.E. Goldhoorn MwH.C. Greevelink-Swaving Mw M.H. Happee S. Joosten J. Kohnstamm MwJ. Kok-Boekschoten Mw O. Lodeizen MrJ.A.H. Olde Loohuis H.J. van Pelt Restaurant Hotel 'De Nederlanden' E. Roosegaarde Bisschop Mw W. Sandberg MwA.Th. Schot-Dolman Drs C. Schuurman Mw M. Smit Sibinga Mw H. Smit-Houpst Mr M. graaf Schimmelpenninck Studiegroep Vreeland 'Vroeger en nu' J.Chr van Uchelen Drs C. Verhaar Mw A.M.G. Vlam Voorhoeve *J.N.W. Voorhoeve '&quot; J.H. Vrij D.R.

Wijnschenk Mw H.J. Winkel Waalre MwA. Krijgsman-Spoor Kiosk 70, 5802 NS Meerkoedaan 78, 3645 JPDemmerik21,3645AE Vogelenzangseweg4lA, 2114 BB Badhuislaan 4, 2273 AA Klapstraat21,3633BH 'Vreedenhorst', Bergseweg 18, 3633 AK Boslaan21,3633VZ Nigtevechtseweg 10, 3633 XS Voorstraat 7, 3633 BA DeXlietlS, 3633EL Nigtevechtseweg 196, 3633 XX Boterweg 38, 3633 ER Otto van Schonauwenstraat 1, 3633 CP Kleizuwe 105-A, 3633 AP Singel 10, 3633 CR Voorstraat 18, 3633 BB De Vliet 8, 3633 EL Sluisje 12, 3633 AC Voorstraat 16, 3633 BB Voorstraat 9, 3633 BA Voorstraat 22, 3633 BB Boterweg 44, 3633 ER            , , Boslaan 19, 3633 VZ Duinkerken 3, 3633 EM Duinkerken 12, 3633 EN A. Lambertskade 4, 3633 VX Kerkplein 4, 3633 BG Voorstraat 6, 3633 BA 'Vreedenhoek' Ruiterstraat 13, 3633 AV Raadhuislaan 15, 3633 AP Voorstraat 5, 3633 BA Postbus 2, 3633 ZT Boterweg 8, 3633 ER Fl.v.Boekhorststraat

5, 3633 CN A. Lambertskade 5, 3633 VX Boslaan 4, 3633 VZ Vredelantstraat 71, 3633 EB Duinkerken 11, 3633 EM Voorstraat 17, 3633 BB Hoge Duinlaan 18, 5582 KG 15















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Fig. 1. Kaart van de Hinderdam en omgeving uil 1769.' Iets onder het midden ligt 'Veclii en Berg-zigt'. 22



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 ^ ,-4- Fig. 2. Deel van liet miiiuutplan c. 1818'', perceel 134 is de inlaat (zijlwijk). De oudste geschiedenis van Vecht en Bergzigt Het verhaal van de Klemansplaats begint al vroeg in de I7e eeuw. Het huis wasaanvankelijk, in het eerste decennium van die eeuw, heel eenvoudig, met'boomgaertjes', een erf en weinig grond. Een aantrekkelijk deel van het bezitwas de 'zijllwijck' in de Vecht.'' Een wijk was een zijvaart in de veenderij en eenzijl is synoniem met waterlozing.Dat terrein had dus een natuurlijke afwateringnaar de Vecht, wat in dit moerassige veengebied aantrekkelijk geweest moetzijn. Op het minuutplan van 1818'' zijn deze structuren nog aangeduid (fig. 2)en rudimenten zijn ook heden nog herkenbaar (fig. 3). Het eerste document waarover wij beschikken situeert de zijlwijk ten noordenvan het huis. Later, zo kunnen wij uit fig. 2 aflezen, lagen de restanten van dezijlwijk aan

de zuidkant daarvan. Het is dus aannemelijk dat op enig moment inde tijd er een uitbreiding of nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Het oorspronkelijke huis was in het bezit van Peter Dircxsz Cuijper. Of hij metzijn eerste vrouw Meijritje Cornelis ook in dit huis gewoond heeft weten we 23



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 . Rudiment van de zijlwijk aan de Vechtoever. niet. Toen Peter Cuijper op 18 juni 1637 voor de tweede maal trouwde metJaepgen Otten,^ had hij het huis inmiddels verkocht. Hij woonde echter nogwel in Nederhorst den Berg, want hij werd er begraven op 13 maart 1642. Op 8februari 1632 had hij een testament gemaakt,^ waaruit we kunnen opmakendat hij drie dochters had. Mogelijk was de afwezigheid van een mannelijke op-volger een reden dat hij zijn bezittingen, waaronder het huis en landerijen, suc-cessievelijk verkocht, zoals wij nog zullen zien. 1634-1723Op 20 juni 1634 verkocht Peter Cuijper het huis aan 'Doctoor' Antony deBruijn uit Amsterdam, die als voorwaarde stelde dat de zijlwijk er bij zou beho-ren.''Van Antonij is alleen bekend dat hij het kocht als vader en voogd van Cor-nelia de Bruijn en misschien heeft hij het wel voor haar gekocht als huwelijks-cadeau. Kort

daarna (21 oktober 1635) doet zij samen met haar man Johan Olyvan Velsen, Heer van Heeckendorp, 't Veer enz., advocaat van beroep, een ver-zoek aan Schout en Schepenen van Nederhorst om het 'santpad' tussen Hin-derdam en Nieuwersluis te verbeteren.* Hij was de kleinzoon van een koop- 24





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 De Kostscholen van Weesp In 1790, eenjaar na het overlijden van Franciscus Adrianus van Achter, de laat-ste rector van de Stadsschool, ging in Weesp een door de gemeente gesubsi-dieerde Franse kostschool van start. Daarmee was de stad een bijzonder typeschool rijker geworden. Om te begrijpen hoe dit zo te pas kwam is het goedeven om te zien naar de geschiedenis van het schoolwezen in Weesp.Sinds het midden van de zestiende eeuw had Weesp een Stadsschool gekendals voortzetting van de middeleeuwse parochieschool. Deze Stadsschool wasonderverdeeld in een boven- en een onderbouw. Aan het hoofd van de schoolstond de rector, die de leerlingen van de bovenbouw onder zich had, de 'La-tijnse' leerlingen. Hij leerde hen - naast goede manieren - de grondbegin-selen van de Latijnse grammatica.' In de onderbouw leerden zijn onder-meesters de kinderen

lezen, schrijven en rekenen. De voertaal was op beideafdelingen Nederlands. De Stadsschool werd ook wel 'het Schoolhuis' ge-noemd, omdat het huis van het schoolhoofd opgenomen was in het school-gebouw. Deze verdeling in onderbouw en bovenbouw hield stand tot 1722.&quot; In dat jaarverving het stadsbestuur, dat in meerderheid uit francofiele ondernemers be-stond, de 'Latijnse' bovenbouw door een 'Franse'. Niet alle vroede vaderen wa-ren het met deze beslissing eens geweest en toen omstreeks 1750 ernstige twij-fels rezen over het goed functioneren van de Franse bovenmeester Jean ElieBarbereau als hoofd van de Stadsschool, besloot de meerderheid van het stads-bestuur om de Franse bovenbouw weer te vervangen door een 'Latijnse'school. Barbereau echter liet zich niet zomaar wegsturen. Zeker van de steunvan een deel van de stadsbestuurders bleef hij aan zijn oorspronkelijke benoe-ming vasthouden; hij weigerde de

leiding van de Stadsschool aan de nieuwerector, eerder genoemde Van Achter, over te dragen en bleef in het schoolge-bouw wonen. Van Achter kreeg toen toestemming elders op kosten van de stadonderdak voor zichzelf en voor zijn Latijnse school te zoeken.'* Hij vond dit aanhet einde van de Nieuwstad.* Zo kwam het dat Weesp 34 jaar lang, tussen 1755 en 1789, een 'echte' min ofmeer zelfstandige Latijnse school gekend heeft. Niet gehinderd door een on-derbouw waar hij supervisie over en verantwoordelijkheid voor had, verbeterdeVan Achter het onderwijs in het Latijn belangrijk. In de les werd Latijn gespro-ken en voor het eerst sloot de leerstof aan bij de universiteit. Een verruiming en 34



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 modernisering van het vakkenpakket werd echter door Van Achter niet door-gevoerd. Toen Van Achter in 1789 overleed, had het systeem van een 'stadsschool metboven- en onderbouw' zichzelf overleefd. Niet alleen had de bovenbouw aan deNieuwstad al te lang zelfstandig kunnen functioneren, maar bovendien was deonderbouw zo gereorganiseerd, dat voor een bovenbouw in feite geen plaatsmeer was. Het stadsbestuur had namelijk in 1768, toen Barbereau eindelijk hetschoolhuis verliet, besloten om Jacob van der Horst in zijn plaats als school-hoofd aan te stellen en wel over alleen maar de onderbouw.&quot; De Stadsschoolwerd daardoor tot een gewone lagere school. Voortgezet onderwijs, zoals bij-voorbeeld in de vakken Latijn of Frans, zou er niet meer gegeven worden: opde school van Van der Horst leerden de kinderen lezen, schrijven en rekenenen kregen zij

godsdienstonderricht. Behoefte aan voortgezet onderwijs bleef uiteraard bestaan. In de loop van de18de eeuw echter, waren de Weesper regenten, gezeten ondernemers en han-delaars als zij waren, gaan twijfelen aan het nut van de humaniora voor de toe-komst van hun kroost. Wat zij wilden was een soort onderwijs dat hun kinderenkon voorbereiden op een nuttig functioneren in het eigen milieu en bedrijf.Het programma van de Latijnse School vonden zij hiervoor niet geschikt.Daarom werd in 1789 besloten geen nieuwe rector te benoemen. Het stadsbe-stuur zelf nam het initiatief tot de oprichting van een ander, moderner school-type: de Franse kostschool, een dure en dus elitaire school met een breed vak-kenpakket.'' Het zal de lezer niet verrassen te vernemen dat dit stadsbestuur uitpatriotten bestond. In 1795 haalden zij de Fransen met vreugde binnen en hethele college kon blijven zitten.Dat was elders in het land vaak niet het

geval.Zodoende kwam het in 1790 tot de oprichting van een Stads Franse Kostschoolvoor Jonge Heren en in 1791 een voorjongejufvrouwen. Tot kostschoolhouderen kostschoolhouderes werden benoemd Ernst Fredrik Zeydelaar en zijn doch-ter Frederica Adriana Zeydelaar. De jongenskostschool betrok het gebouw vande Latijnse School, mogelijk toen of wat later uitgebreid met een belendendpand aan de Nieuv/stad. Het 'damesinstituut' werd ondergebracht aan de He-rengracht op nummer 23. Beide kostscholen werden, zoals gezegd, door destad gesubsidieerd (fig. 1). De kostscholen brachten een nieuw soort onderwijs dat met de lessen van debeste gouverneurs en gouvernantes kon wedijveren. De belangstelling ervoorgroeide snel. In de 'Voorwaarden' staat wat vader en dochter Zeydelaar hun leerlingen ge-houden waren bij te brengen: de jongens zou behalve lezen, schrijven, reke- 35



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 1. Dejongeherenkostschool, eerder cle Latijnse school aan de Nieuwstad. Het l^etiett het linkerwitgepleisterde gebouw met de muurankers en mogelijk ook het middengedeelte, (foto anteur) nen, de gronden der gereformeerde godsdienst en zedekunde ook koopmans-boekhouden, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, Frans en Duits ge-leerd moeten worden, benevens 'alles wat verder tot een beschaafde opvoedingbehoort'. Dansen, schermen, muziek en tekenen vielen echter niet onder deverplichte vakken. Voor lessen in deze vakken moest apart worden betaald. On-derwijs, kost en inwoning kwam de ouders op 250 gulden per jaar te staan; ex-tra's, waaronder fooien aan ondermeesters en huispersoneel, niet meegere-kend.^ De kostschool voor Jonge Heren van Weesp was over het hele land bekend. Dejongens kwamen uit allerlei plaatsen in Nederland, uit Breda,

Groningen,Maastricht, Zeist, Rotterdam, Den Haag, Doesburg, maar ook uit Suriname enCura^ao, zoals de dertienjarige Abraham de Veer de Rochemont.* De jongens-school had 25 tot 40 leerlingen. Enkele jaren voor de opheffing, in 1868, warener nog 35 intern. De meisjes kregen behalve lezen, schrijven, rekenen en beginselen van de gods-dienst ook les in Nederlands, Frans, Nuttige en Fraaie Handwerken en in 'alleswat tot een deftige educatie behoort'. In een Instructie uit omstreeks 1830 36



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 2. &quot;'t Is dan loch eens gelukt.&quot; Christiaan Andriessen ontmoet mej. Zeydelaar te Weesp. Coll. Ko-ninklijk Oudheidkundig Genootschap (Rijksmuseum). heette het: 'en alles wat dezelve tot allezins bekwame en geschikte huishoud-sters vormen kan'.^ Per jaar moest voor onderwijs, kost en inwoning 300 guldenbetaald worden en ook hier werden de lessen in dansen, muziek en tekenen ex-tra berekend.'&quot; In 1808 woonden er in het instituut van mejuffrouw Zeydelaar(fig. 2) aan de Herengracht zestien 'kostschooldiscipelen' tussen elfen twintigjaar, waarvan velen uit Amsterdam kwamen.&quot; Verder waren er ook meisjes inhalve kost, zogenaamde 'dagmeisjes'. Voor hen moest de halve prijs betaaldworden.'^ Dankzij de dagboek-tekeningen van Christiaan Andriessen,'^ tussen 1805 en1808 tekenleraar aan het instituut aan de Herengracht, zijn ons charmante

ta-ferelen uit het dagelijks leven, maar vooral uit de tekenles overgeleverd (fig. 3).We krijgen een levendig beeld van hoe het er tijdens - en buiten - de lessen vanAndriessen aan toe ging, hoe de meisjes gekleed gingen en - door middel vaneen zeer summiere tekst - wat hen zoal bezig hield (fig. 4).' * De tekeningen inde kostschool vormen slechts een onderdeel van het dagboek van ChristiaanAndriessen. Alles wat hij meemaakte: allerhande familie-aangelegenheden, de 37







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 5. Kunstbeschouwing ten huize van Christiaan Andriessen. Bespreking van de prestaties van zijnWeesper leerlingen. Coll. Kon. Oudheidkundig Genootschap. dat het hoofddoel van haar streven was om de mei.sjes 'liefde tot Godsdienst,orde en werkzaamheid in te boezemen'.'^ In 1870 kreeg Agneta Elisabeth Haagsma (1870-1872) de leiding van de kost-school voor meisjes, die toen 'Instituut voor Opvoeding en Onderwijs' werd ge-noemd (fig. 8). Anders dan haar voorgangsters had Agneta Haagsma geenmeisjes meer in de halve kost. Voor leerlinge onder de veertien jaar moest nu500 gulden, voor leerlingen daarboven 600 gulden, bij de intrede 25 gulden envoor het gebruik van de pianojaarlijks 10 gulden betaald worden.&quot;^ Gezien het vakkenpakket dat de beide kostscholen boden, vielen deze onderwat de Schoolwet van 1857 van minister Van der Brugghen

noemde 'het meeruitgebreid lager onderwijs', de zogenaamde MULO. Zo werden deze scholenin Weesp dan ook beschouwd. De heer H.S. Vethake bijvoorbeeld werd in 1861door de Raad benoemd tot 'hoofdonderwijzer der gesubsidieerde school voormeer uitgebreid lager onderwijs','^ waarmee hij de leiding kreeg over de kost-school voor Jonge Heren. Bij dit aanbod valt het te begrijpen, dat er in Weesp, 40



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 yi:.:fi7r Afb. 2. Detail van de kaart van Loenen ca. 1640 tussen Nieuwersluis en Cronenburg, met de boerde-rijen met hooibergen en bomen waaruit later de buitenplaatsen Ouderhoek (1), Nieuwerhoek (2),Middenhoek (,'?), Beereveld (4), Jongerhoek (5), VreedenHoff (6) en Ruygenhof (7) zouden ont-staan. RAU, TA 2176) Het noorden is rechts. Vaerlaer, weduwe Adriaen van Loosvel(t)d, en moeder van de echtgenote vanAnthony van Hoek door Bernard van den Bongard, heer van Nijenrode, be-leend met &quot;seeckere heerlijke Hoffstede... en stucke lands omtrent zes mergenDen Wiel of Ter Wiele geheten&quot; nabij Nieuwersluis. Eenjaar later in 1619,kreeg haar zoon Michiel van Loosveld dit bezit. Hij had drie zusters, die deboerderij erfden na zijn overlijden in April 1626.^ ' Een daarvan, Cornelia van Loosveld, was getrouwd met Anthony van Hoek.Kennelijk om de vrije

hand te hebben kocht hij in 1632 de beide andere zustersuit en werd zo enig eigenaar. Op de oudste kaart van Loenen uit ca 1640/50(afb. 2) staan de boerderijen tussen Loenen en Nieuwersluis nog als zodanigmet hun hooibergen aangegeven en met wat bij het toekomstige Ouderhoekop een boomgaard lijkt. Ook op de plaats van het latere Nieuwerhoek staat nog een boerderij met eenhooiberg en wat erfbeplanting getekend. Alleen bij Middenhoek ontbreekt dehooiberg en lijken de boompjes op een boomgaard te duiden. Misschien stonddaar toen al een (buiten)huis. 49





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Eerst even terug naar het oudst bekende lid van de familie. Dat is Corstiaan vanHoek, die twee zoons had-Jan en Dirk. Beiden huwen Bredase meisjes, respec-tievelijk Lijsbeth Cornelia Markus (uit Rijckevorssel), die in 1594 nog in Bredawoonde en Teuntje de Borut. Dirk en Teuntje hadden een zoon CorstiaanDircksz (tl599), die in 1594 met Nelleken (Cornelia) van Baerle, eveneens uitBreda, in het huwelijksbootje stapte. In Zeeuws Vlaanderen ligt het plaatsjeHoek en het is niet onwaarschijnlijk dat de oude Corstiaan daarvandaan naarBreda is gegaan in de woelige jaren van het begin van de 80-jarige oorlog. Nel-leken baarde twee zonen, die belangrijk zullen blijken te zijn in dit verhaal.Hun ouders hadden inmiddels het Bredase verruild voor de Noordelijke Ne-derlanden want de oudste zoon. Jan van Hoek, werd in 1595 in Haarlem gebo-ren en zijn broer Anthony twee jaar

later.' Van Jan van Hoek en zijn vrouwKniertje (Cimeyra) Keyser zijn prachtige portretten bewaard gebleven van dehand van Cornelis van der Voort en Nicolaas Eliasz Pickenoy (afb. 3a en b) uit1624 en 1631 resp. Dat hij een goed zakenman geweest moet zijn moge blijken uit een acte die De-cember 1638 in Haarlem werd opgemaakt. De tulpenmanie woedde toen en erwerden enorme prijzen betaald totdat de markt geheel instortte, &quot;...de EdelenCornelis Verdonck, coopman tot Rotterdam, [kocht] alle soodanige tulipadenende tulpa bollen als in de Thuijnen van Jan d'houck ende Guillaume de Wit-te gelegen buyten Cleyne en Groote Houtpoort binnen de vreyheyt deser StadtHaerlem Enichsints geplant staen.&quot; Jan verkocht kennelijk op tijd!^De familie hield zich op de been met de handel in en mogelijk de verwerkingvan zijdelakcn en blijkt daarin zeer succesvol geweest te zijn.De beide broers trokken al snel naar Amsterdam waar zij

in 1625 het pand He-rengracht 46 verwierven. Anthony van Hoek kocht in 1627 het huis &quot;De Ro (e)y-baars&quot; Warmoesstraat 68.'^ Later blijkt hij te wonen op de Fluwelen Burgwal, te-genover de Bierkaai, in het huis&quot;daar eertijds de twee vergulde Kodden in degevel hebben gestaan&quot;.^ Een adres van een groot aantal belangrijke kooplieden aan Burgemeesterendaar van 1645 is mede ondertekend door beide broers.^ De Van Hoeken en hun relaties met buitenplaatsen aan de Vecht Interessant voor de Vechtstreek is het nakomelingschap van de beide broers en hun relaties met de verschillende buitenplaatsen, die in de tabellen I, II en III in rechthoeken staan aangegeven. De verwevenheid blijkt groot te zijn. In tabel III is de afstamming van de fami-lie Rutgers (van Rozenburg) en d.m.v. verwijzing naar de andere tabellen de sa- 51









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 7. De stenen siervaas, die op Nieuwerhoek nog met zijn pendant aanwezig is. Dejongeman zouJacob van Hoek (ca. 1631-1708) kunnen zijn. Het schilderij is door Ludolf Backhuysen (1631-1708)geschilderd. Mm. 42x36 cm (in 1934 opgehouden op de veiling van het Dorotheum in Wenen). 55





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 8. Deel van de kaart van I.oenen van C^tnens en Mortier in 1726 voorjacob Balde gemaakt, metde buitens tussen Nieuwersluis en Cronenburg (p). Links Ouderhoek(H) met Jongerhoek (f) enBeereveld (o) daarboven, Vreedenhofl' (K) met Middenhoek (l.) daarnaast, rechts Nieuwerhoek (o).Coll. auteur. twintigjaar later kocht een achternicht van ons zilveren paar, Cornelia Rutgersgehuwd met Leonard Lups, Nieuwerhoek van Abraham van Tarelinkjansz. Zowas het buitengoed weer terug in de familie. Dat de familiebanden hecht waren,soms wel wat al te hecht als men ziet hoe vaak er binnen de familie getrouwd werd,blijkt uit bestudering van de tabellen I en III. Cornelia Rutgers' moeder was eendochtervan een neef en een nicht Van Hoek, en haar dochter Maria Lups trouw-de op haar beurt met haar neef David Rutgers. Hij erfde het oude RutgersbezitGroenevecht in 1757

wat wel de reden zal zijn geweest dat dit echtpaar na hetoverlijden van haar ouders Nieuwerhoek verkocht (aan Lucas Bols Hzn). Maria Lups' 16 jaar jongere zuster Cornelia werd in 1749 in de echt verbondenmet David de Neufville van Lennep wiens zoon Leonard en later ook kleinzoon 57





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 10. De eerste strofen vanhet gedicht dat Lud. Smids,M.D. wijdde aan Christiaan vanHoek voorin zijn Schatkamer derNederlandsse Oudheden dat in1711 bij Pieter de Coup te Am-sterdam uitkwam. Van Hoekkocht voor Smids de kasteelte-keningen van Rogliinan tenbehoeve van deze uitgave.Coll. auteur. Aan (Jen HEER CHRISTIAAN van HOEK, o P D E JAARGETYDE VAN S Y N E. GEBOORTEDAGH, den 13 Junii, MDCCXI. MYn Junius, 'k ftaa flill; hoe fal Ik hetverlangen Uitdrukken, en de vreugd, met heden u teontfangen In fuik een fiiire lucht, aan Vechtftroomsgroe-ne boord! Dagh, die my 't allermeeft in uwe maand be-koord , Waar in ik magh van Hoek,en ook my felf,verjaaren. Waar fagh men ooit een knecht dus met fynmeefter paaren! Wat vriendelyker fter verfcheen toch op deefeuir? Geen Mars, geen (<») Chronius; maar Venusof Merkuir, * 4                        Of (a)

Chronitit, Anders Saturnus; even als Mars een treuri-ge en ongelukkige geboorte Ikrte; daat, in het tegendeel deSereen vaa Venus en Mercutias geluk en vreugde mededee-kti. met haar beeltenis erop. Na haar overlijden in 1792,102jaar oud, lieten de ach-terneven en-nichten de penning nog eens maken als overlij denspenning met dezelfde beeldenaar doch ditmaal in karton! (afb. 9) Dit buiten zou tot 1850 in de familie blijven in welkjaar Gouda Margaretha Bie-rens-Willink kinderloos overleed. In 1836 stichtten zij en haar man hetBierens-hofje aan de Molendijk in Loenen. Twee herinneringsstenen in de muur vanhet nog bestaande gebouw lichten de voorbijganger daarover in.''' Dit echtpaarbezat ook nog vijfjaar lang het naastgelegen VreedenHoff waarvan bij de ver-koop in 1841 een reep bij Middenhoek werd gevoegd.^ 59



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Aft. 11. Loenersloot door Abraham Rutgers, ca. 1686. Rechts het jaagpad langs de Ang.stel. Uit het.schetsboek van Rutgers in Museum mr S. van Gijn, Dorchecht. Op de kaart van Loenen en Nieuwersluis uit 1726 is op een strook aan de on-derzijde vermeld wie welke landerijen bezat. De familie Bierens blijkt dan eender grootste grondbezitters rond Loenen te zijn geweest. Christiaans zoon Anthony van Hoek kreeg in 1702 de lusten en de lasten vanOuderhoek op zijn schouders, wellicht vielen die laatste vader Christiaan watzwaar op zijn 59-ste. Anthony was daar zo trots op, dat hij de initiatiefnemerwerd voor de uitgave van het plaat- en dichtwerk De Zegepraalende Vecht, dat inzijn sterfjaar 1719 uitkwam. Twee gedichten in dat boek zijn aan hem opgedra-gen.''* Overigens liep hij wat dat aangaat in de voetsporen van zijn vader Chris-tiaan, die LudSmids in staat gesteld had in 1711 zijn boek Schatkamer der

Neder-landsche en Kleefsche Oudheden het licht te doen zien (afb. 10). Speciaal tenbehoeve van de afbeeldingen van kastelen daarin had Christiaan de serie kas-teeltekeningen van Roeland Roghman uit 1646-47 voor hem aangekocht. Diewerden door Jacob Schijnvoet, zoon van Simon Schijnvoet de ontwerper vano.a. de tuinen van het buiten Petersburg tegenover Nigtevecht, op de etsplaatovergebracht. 60



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Anthony (I) van Hoek's derde dochter Anna trouwde in de familie Rutgersdoor zich in 1657 met Abraham Rutgers in de echt te laten verbinden. Diedoopsgezinde familie veroverde zich evenals de Van Hoeken een prominentepositie in het 17e-eeuwse Amsterdam. Abraham verwierf bekendheid doordathij als amateur tekenaar vele gezichten tekende langs de Vecht, in Utrecht enrond Amsterdam (afb. 11). Het museum Van Gijn te Dordrecht bezit eenschetsboek van zijn hand. In het laatste kwart van de I7e eeuw kochten zij hetbuiten Hoogevecht dat tussen Otterspoor en het huidige Leeuwenburg in lag.Hun zoon Anthony behield het buiten tot 1716 en verkocht het in datjaar aanFrangois Sweers.**In De Zegepraalende Vecht zijn daaraan maar liefst vier platen gewijd. De combinatie Van Hoek/Rutgers is ook verantwoordelijk voor andere be-langrijke buitenplaatsen. Een

kleindochter van Jan van Hoek, Cornelia vanHoek Leonardsdr, bouwde samen met haar man David (III) Rutgers Sterre-schans in Nieuwersluis. Hun zoon David (FV) erfde Groenevecht in Breukelendat door zijn grootvader David (I) Rutgers - gehuwd met Susanna de Flines -gesticht was. Toen David (III) overleed in 1731 erfde zijn zoon Adriaan Sterre-schans waarop diens zuster Margaretha, getrouwd met Jan van Mekeren, hetbuurbuiten Over Holland kocht. Zij lieten in het fraaie smeedijzeren hek voorde theekoepel hun spiegelmonogram aanbrengen. Het hek schijnt nog te be-staan doch is al 15 jaar aan het gezicht onttrokken zoals zoveel op Over Hol-land. In de familie Rutgers bevindt zich nog een kristallen dekselbokaal waarinafbeeldingen van Over Holland en de monogrammen van deze echteliedenzijn gegraveerd. Hun derde zuster Cornelia Lups-Rutgers kocht 5 jaar laterNieuwerhoek zoals hierboven al is verteld. De jongste dochter van

Anthony (I) van Hoek, Suzanna, was in 1676 met we-duwnaar Pieter de Wolff in het huwelijksbootje gestapt. Daarmee kwam eenverbinding tot stand tussen de Van Hoeken en de grote dichter Joost van denVondel en Vijverhof. De grootvader van Pieter, Hans de Wolff, had in 1607 de-mentia van den Vondel, een zuster van Joost, tot vrouw genomen terwijl zijnzuster Maria met Joost trouwde, zij waren dus dubbel verzwagerd.&quot;' Pieter deWolffs vader, ook Hans geheten, werd in 1649 de eerste echtgenoot van de be-roem.de Agneta Block alias &quot;Flora Batava&quot;, die Vijverhof tot zo een byzonderlusthof maakte. Na zijn dood hertrouwde zij in 1674 met Sybrand de Flines. Methem zit zij trots in haar tuin op het schilderij dat Jan Weenix in dat zelfde jaarvan hen maakte.'^ Pieter en Suzanna de Wolff-van Hoek kregen twee kinderen.Jan of Jean en Pieter. Deze twee erfden op jeugdige leeftijd al een indrukwek-kend vermogen waarvan

een zeer nauwkeurige inventaris is opgemaakt (bijla- 61
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Fig. 2. Ontwerp voor een sier-hek, toegeschreven aan Igna-dus van Logteren, ca. 1720. Delinker siervaas stond modelvoor de beide exemplaren ophet hek van Otterspoor. Bij ditsoort symmetrische ontwerpenwerden vaak verschillende or-namenten getekend, zodat deopdrachtgever gemakkelijkerkon kiezen. Rijksuniversiteitvan Leiden, Kunsthistorisch In-stituut. Fig. 3. De door Ignatius vanLogteren vervaardigde sierva-zen met snaakse satyrkoppenaan weerszijden. In de cartou-che Hercules met het vel vande Nemeische leeuw over zijnschovider. Foto P.M. Fischer. 75



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Fig. 4. Het hek van Otterspoor te Maarssen, waarschijnlijk ontworpen door Ignatius van Logterenrond 1720. Uit: Plaatsen aan de Vecht en deAngstel. driedimensionale uitwerking in zandsteen (fig. 3) aan de Vecht bleek te staan.P.M. Fischer, schrijver van een monografie over de Van Logterens, vond die inhet toegangshek van Otterspoor te Maarssen (fig. 4).^ De tekeningen maken deel uit van een 18e-eeuws plakboek^, dat onderwerpwas voor de afstudeerscriptie van mevrouwJ.J. Taal aan de Universiteit van Lei-den in 1997. De opdrachtgever voor het hek is waarschijnlijkjacob van Lennep de Jonge ge-weest, die Otterspoor in 1714 betrok. Hij zal daarna zijn buitenplaats hebbenverfraaid met beelden-^ en met het hek. Het versieringsthema van de vazen opde pilaren met snaakse satyrsnuiten paste Van Logteren vooral toe tussen 1718en 1720. Dit past goed met de aankoop door Van Lennep van zijn buiten.''

OuderhoekDe heer Fischer vond nog een werk van Van Logteren aan de Vecht in het ge-velontwerp voor het huis Ouderhoek, dat in Nieuwersluis heeft gestaan (zie (1)blz. 17 en 18). Let op de twee middelste siervazen op de balustrade op het dak 76



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Fig. 5 en 6. Twee ontwerpen voor sierhekken van de buitenplaats Beereveld, toegeschreven aan Ig-natius van Logteren. Er lag een buiten van die naam net ten noorden van Nieuwersluis. De pilasterszijn wat te iel voor de robuste draaihekken. Bij Otterspoor werd dan ook gekozen voor een zwaarde-re variant. Rijksuniversiteit van Leiden, Kunsthistorisch histituut. van de uitgebouwde koepelkamer. Zij lijken sterk op de vazen op het hek.De buitenplaats Ouderhoek vererfde opjean de Wolff in 1719. Hij heeft mo-gelijk het oude huis, bekend van de gravure in de Zegepraalende Vecht, ver-vangen door een modern pand. Mogelijk, want eerder is gedacht dat zijn vrouwMargaretha Verhamme dat na zijn overlijden in 1735 heeft laten doen. Hetechtpaar bewoonde Herengracht 476 waarin zij Jan van Logteren hebben latenwerken aan de fraaie trapleuning; zijn vader Ignatius van

Logteren had eerderhet stucwerk in dat huis gemaakt.* Het gevelontwerp van Ouderhoek hangt samen met twee andere ontwerpen inde zelfde collectie Leupen en met een groep bouwwerken uit 1718-20 (Heren-gracht 433 en 539 en Sparenhout aan het Spaarne te Haarlem). Het Ouder-hoekontwerp zou dus uit die jaren dateren, hetgeen eveneens goed past met dekomst van De Wolff op Ouderhoek. Het kan haast niet anders of Ignatius vanLogteren heeft dat ontwerp ook uitgevoerd. BeereveldTegenover Ouderhoek lag aan de weg naar Nieuwersluis de buitenplaats Bee-revel(t)d. Op de kaart van Loenen, door Covens en Mortier in 1726 uitge-bracht, worden de heren Arondeaux en Serrurier als eigenaars van Beereveldopgevoerd. De eerste was zilversmid, van de tweede zijn vele tekeningen be- 77





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Datering van Historische Kaartenvan de Vechtstreek In het boek &quot;De Vechtstreek&quot;' zijn de meeste kaarten, die in hoofdzaak deVechtstreek of gedeelten daarvan beslaan, bijeengebracht. Sinds het verschij-nen van dat boek zijn zo veel nieuwe gegevens gevonden, dat nadere dateringvan een aantal kaarten mogelijk is. Die datering kan geschieden o.a. aan dehand van namen van eigenaren van buitenplaatsen op deze kaarten en de uitandere bronnen bekende jaren van hun aankoop en verkoop of overlijden.Ook zijn er enige kaarten waarop zoveel details van de streek zijn aangegeven,dat het de moeite loont die wat nader te bekijken. De twee oudste kaarten daar-onder vertonen een vrij volledig overzicht van de rond 1675 bestaande buiten-plaatsen langs de Vecht. Beide onderwerpen worden in het navolgende be-sproken. De &quot;Nieuwe kaart van Mijnen [sic]

en de 2 Loosdrechten etc&quot;Van deze kaart zijn drie versies bekend. In &quot;De Vechtstreek&quot; staan de twee be-langrijkste op blz. 82 en 83, gedateerd resp. &quot;kort na 1677&quot; en &quot;tussen 1702 en1721&quot;. De oudste kaart, uitgegeven door Nicolaas Visscher, moet vlak na dedood in 1702 van deze uitgever/drukker tot stand gekomen zijn. Namelijk opde plaats van de huidige buitenplaats VreedenHoff staat &quot;A. Pels&quot;. Dit is An-dries Pels, die het buiten in 1703 kocht van Andries Bernard.^ Dat geeft hetvroegst mogelijke jaar van verschijnen van de kaart. Boven de vermelding&quot;Kerkkroon&quot;, een nog gedeeltelijk bestaande buitenplaats in Baambrugge,komt&quot;Ranst Valkenier&quot; voor. Pieter Ranst Valkenier, schepen van Amsterdamvanaf 1695, bezat het buiten ten Noorden van Kerkkroon. Hij stierfin 1704.''De kaart is derhalve niet veel jonger dan 1704. De tweede versie, nu correct getiteld

&quot;Nieuwe kaart van Mijnden etc.&quot; moet inopdracht van de ambachtsheer van Mijnden opnieuw zijn uitgegeven.* Dit wasJeronimo de Haze de Giorgio, wiens wapen in de rechter bovenhoek prijkt. Deopdracht aan hem, die onder het wapenschild staat, is getekend &quot;de weduweNicolaus Visscher&quot;. Zij bestierde de uitgeverij van haar man van 1702 tot 1721.Zij liet de koperplaat van de eerste kaart geheel bijwerken, hetgeen te zien isaan de namen van de eigenaren van vele buitenplaatsen. Daaruit kan men hetjaar van deze uitgave eveneens deduceren. Bij de plaats van het huidige gemeentehuis van Breukelen staat &quot;Boenderma-ker&quot;. Theodoor Boendermaker verwierf het huis en de gronden waarop zijn rij- 79





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 _____            ,.                  ^___^^'T^'< Fig. 1. Het rechter onderkwart van de kaart van Amstellandt uit ca. 1725 door R. &J. Ottens. ArchrrfWaterrchap'vecht, Angstel & Gooi.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 -mi^ms^. Fig. 2. Uitsnede uit de Icaart van Justvis Danckerts van de provincie Utreclit uit ca. 1675. Het Zuidenis boven. Coll. Rogaar. 83



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 soort overwonnen land beschouwd. De kaart is dus van na 1674. Voor het be-palen van hetjaar van verschijnen dient nog het volgende: In 's-Graveland staatJacob Bicker als &quot;Majoor Bicker&quot; op de plaats van het buiten Boekesteyn. Hijoverleed in 1676.'' Hij had de functie van Kapitein-Majoor van het garnizoenvan Amsterdam. Joachim Irgens had daar ook een buitenplaats en staat als &quot;Ir-gens&quot; op de kaart. Hij overleed in 1675.'' Ten slotte overwegend dat er bij Zeistnog geen spoor te bekennen valt van de aanleg van de tuinen van slot Zeistwaarmee in 1677 een begin is gemaakt is de conclusie dat de kaartinhoud in1674/75 moet zijn opgenomen. In de bijlage zijn de op de kaarten langs deVecht voorkomende kastelen en buitenplaatsen opgenomen. Enige opmerkingen over het boek De Vechtstreek Hierboven is reeds getracht een aantal dateringen van kaarten nader te preci-seren. Schrijver

maakt van de gelegenheid gebruik nog enige details te behan-delen. Op blz. 13 van het boek staat dat ons Genootschap in 1913 werd opgericht, datmoet zijn 1912. Op blz. 14 (rechts onder) wordt over de Nieuwe Wetering gesproken, welke vanNieuwersluis naar de Angstel voert. Men kan zich afvragen waar de oude wete-ring was. Dat was de Stadswetering, die in de Middeleeuwen gegraven was tus-sen de Vecht en de Angstel en die daar ten Oosten van Nieuwer ter Aa op uitkwam. Een gedeelte ervan bevindt zich nog tussen de buitenplaatsen Sterre-schans en Over Holland tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal.Op blz. 16 staan Huis te Velde en (kasteel) Loenen genoemd. Het is uiterst twij-felachtig of beide huizen ooit een kasteel geweest zijn, hoogstens is sprake ge-weest van versterkte hofsteden. In de archieven is niets gevonden wat op eenkasteel duidt. Of Weerestein ooit een echt kasteel was moet eveneens betwijfeldworden; wellicht stond er ooit een schans of

wachttoren. In de 17e eeuw lag opde plaats van het huidige huis een typisch I7e-eeuws huis waarvan Leupeniuseen ets maakte. In de tekst op blz. 63 staat &quot;Kasteel Bolestein (rechts onder)&quot;. Dit kan verwar-rend zijn. In de rechter onderhoek staat de Snaefsburg, Bolestein ligt aan deVecht linksboven de Snaefsburg. De oudst bekende kaart van Loenen staat afgebeeld op blz. 72/73. Voor de da-tering van die kaart is van belang, dat de brug in Loenen, die er opstaat, in 1627is gelegd. De katholieke kerk op de Slootdijk werd in 1652 gebouwd.'' Die staater nog niet op; alleen boerderijen met hooibergen zijn te ontwaren. De kaartmoet dus ontstaan zijn in de tussenliggende periode. Als maker kan gedachtworden aan Van Groenen. Nog een nader te preciseren jaar komt voor op blz.92 waar staat dat Jacob Balde de heerlijkheid Loenen en Nieuwersluis kocht in 84





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Ruygenhof Weeresteyn Voortwijck Van den Broek (Vechtvliet) SonnevechtV Zonswaert V Groenevecht G(r)unterstein 'd France Schans (Z van Breukelen) Nijenrode Kromwijck Gansenhoef Op 't Slijk(boerderij) Otterspoor 't huys te Suyien De Klophamer Zuyievelt D Nieuw Rosendael Cathusers Buschkruitmolen (later Sijdebalen?) Bethlem Graef van Solms Hof Outdaen Aan de Angstel: Botterdam (in Nieuwer ter Aa) D De Capel (Loenersloot) D 't Huys te Loenersloot den Haringh Donckervliet Ruijtesteyn da (de) Valck (Ranst Valckenier) 't Huys te Abcou Loenen 1997 E. Munnig Schmidt 86





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 ding van de Vecht een nieuw gouw in, Niftarlake, vergelijkbaar met de gouwenwelke in het gebied van het huidige Groningen en Friesland en langs de kust albestonden (Fivelgo, Hunzego, Oostergo, Westergo, Texel, Kinheim, Holtland,Marsum). De belangrijkste taak van de aangestelde leider, die niet uit de streekzelf afkomstig hoefde te zijn, was het organiseren van de verdediging. Daarbijwerd echter ook het eigenbelang niet uit het oog verloren. In dat opzicht wasmen zelfs bereid te leren van de praktijken der Franken. In tijden van gevaar kon iedere strijdbare vrije man worden verplicht in het le-ger te dienen; hij moest dan zelf maar zien welke maatregelen hij nam voor deveiligheid van zijn achterblijvende gezin en bezittingen. Voor veel boeren werdna verloop van tijd die militaire dienstplicht een ondraaglijke last. Zo kwamenze er toe hun land af te staan aan een grootgrondbezitter (meestal de zich

totgrootgrondbezitter ontwikkelende leider), die het hen vervolgens in leen te-ruggaf, maar die nu de plicht had voor de aan hem horig geworden gemeen-schap een goed evenwicht te vinden tussen de militaire verplichtingen en dezorg voor het thuisfront. Zo ontstond in Breukelen en elders een op het leenstelsel gebaseerde maat-schappij, onder een heer die op een vroonhoeve of villa resideerde. Naar dieheer uit het Friese geslacht Attinga (= nakomelingen van Ado of Atto), kreegde nederzetting welke later als Breukelen bekend zou staan, toen de naam At-tingahem.^ Het geslacht van Ado had spoedig daarna ook vroonhoeven in We-rinon (Nederhorst?, Muiderberg?) en Suecsnon of Zwesen (Zuilen). Die fami-lie was mogelijk overgekomen uit Engwierum (nabij het huidige Dokkum).''Hij was wel de grootste, maar niet de enige grootgrondbezitter in deze streek;er was bijvoorbeeld een villa met bijbehorend land in Loenersloot,^ weliswaarvan geringer betekenis dan die in

Attingahem, waarvan ik geen enkele relatiemet de nakomelingen van Ado heb kunnen vinden. De Fries Wursing, die in het begin van de 8ste eeuw het hoofd was van de fami-lie Attinga, collaboreerde sterk met de Franken. Toen de Franken in 718 Nif-tarlake aan hun rijk toevoegden, werd Wursing - verlost van zijn vroegere Frie-se concurrenten - daar de grote man. Hij steunde Bonifatius toen die inAttingahem preekte en er een Pieterskerk stichtte. Vermoedelijk waren Wur-sing en zijn opvolgers binnen het Frankische rijk gouwgraven van Niftarlake.Hun bezittingen breidden zich verder uit. Tot aan het eind van het bestaan vanhet graafschap Niftarlake kwam onder de graven de naam Atto of Hatto voor.^Volgens de oud-Friese traditie konden de heer van de hof van Attingahem (la-ter ook bekend als de Breukelerhof of de hofstede De Poel/Ten Poel) en zijnerfgenamen, die in de loop der tijd de familienaam Van de(n) Poel aangeno-men hadden, ook aanspraken doen gelden op de

veenwildernissen rond Breu-kelen. Maar de in 953 regerende koning Otto de Grote vond, toen hij de gouw



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Niftarlake ophief, het eveneens vanzelfsprekend dat hij naar goeddunken konbeschikken over alle natuurlijke bossen, moerassen en andere onbeheerde enonontgonnen terreinen. Voor zover deze op de Vecht uitwaterden, begreep hijdeze in bij het aan de bisschop van Utrecht geschonken gebied. Zo ontstondeen dubbele claim op de venen in de omgeving van Breukelen.Aanvankelijk bemoeide de bisschop zich weinig met de gevestigde situatie teBreukelen. De Breukelerhof had daar vele leengoederen van het geslacht VanDolre of diens eventuele rechtsvoorgangers in handen. Toen alom de veenontginningen op gang kwamen, liet de heer van de Breuke-lerhof het Otterspoorbroek en de wildernis ten westen van de Aa (Oud Aa) incultuur brengen.'' Beide gebieden maakten vervolgens deel uit van het com-plex aan goederen dat hij in leen hield van de heren Van Dolre. In de

tweedeontginningsfase werden, eveneens onder verantwoordelijkheid van de heervan de Breukelerhof, de ontginningen Kortrijk en Portengen-Noordeinde plusPortengen-Ter Aa gerealiseerd. Die werden verenigd in het Ruwielsgerecht engeplaatst onder een afgesplitste tak van de familie op de Breukelerhof, die zichop de oostelijke oever van de Aa (toen ter hoogte van Breukelen de hoofd-stroom van de Vecht) een eigen huis Ruwiel bouwde.^ Ook Ruwiel was in deaanvang vermoedelijk een leen van de Van Dolres. Daarop (in of omstreeks het jaar 1123) had de bisschop genoeg van het eigen-machtig optreden van de heer van de Breukelerhof. Hij ontnam hem het gezagover de oeverwalgebieden van de Vecht ten noorden, westen en zuiden van hetRonde Dorp van Breukelen, die hij als het Bisschopsgerecht rechtstreeks onderzichzelf plaatste. De oostelijke Vechtoever deelde hij toe aan de proost van hetKapittel van Sint-Pieter en het

daarachter liggende Breukeleveen aan het Ka-pittel van Sint-Pieter.^,^ De heer van Ruwiel moest zijn nog niet zo lang be-staande huis opdragen aan de bisschop, om het van hem in leen terug te ont-vangen. Hoe de bisschop de wijzigingen in het leenheerschap regelde met deVan Dolres is mij niet bekend. Vermoedelijk kort na het midden van de 13de eeuw werden de resterende goe-deren die behoorden bij de Breukelerhof in twee deelcomplexen gesplitst.®Deelcomplex 1, met onder meer de gerechten van het Ronde Dorp van Breu-kelen en Otterspoorbroek, bleef in leen aan de heer van de Breukelerhof (=hofstede De Poel); deelcomplex 2, met onder meer het gerecht van Oud Aa en20 hofsteden binnen het dorp Breukelen, werd voortaan in leen gegeven aande bewoner van een nieuwgebouwde villa, gelegen in Breukelen tussen deKlapstraat (thans Herenstraat) en de Vecht.'&quot; Door vererving gingen de goederen die de beide takken

van het geslacht Vanden Poel in leen hadden vervolgens in de 14de eeuw over op twee verschillen-de takken van de familie Van Rijn.® 89









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Wetering of rivier&quot;'s V Gerechtsgrens + Kerk M Versterkt huis, kasteel Vijfhoeven: Naam van gerecht Afb. 1. De gerechtsheerlijkheden rond Breukelen (ontleend aan Buitelaar, 1993, blz. 98). 93







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 heel. De bisschop raakte echt wezenlijk betrokken toen hij vaststelde dat inHolland driftig naar het oosten toe werd gegraven en duidelijk werd dat de lig-ging van de Stichts-Hollandse grens mede bepaald zou worden door de voort-gang van de ontginningswerkzaamheden.'-'' Buitelaar geeft impliciet aan dat er een goede reden was om langs deze lijnen meer kritisch vooron-derzoek te doen. &quot;In het oosten van het Nedersticht lagen de woeste gronden veelal tussen de ver-spreid liggende domeinen in ... In principe beschikte elke domeinheer over de bij zijn domein-grond behorende woeste grond, en slechts daar waar rechten op deze grond niet tijdig en krachtiggenoeg werden geclaimd, heeft de bisschop met succes de leiding over de ontginningen op zichkunnen nemen. In het westen van het Nedersticht was de situatie anders. Daar strekte zich het im-mens grote aaneengesloten veengebied uit, dat slechts

hier en daar door rivieren werd doorsneden.Slechts op de oeverwallen en stroomruggen . . . bevonden zich nederzettingen . . . Met succes heeftde bisschop zich hier als enige rechthebbende op de onontgonnen wildernis kunnen opwerpen&quot;(blz. 93-94). Alvorens dat laatste zo stellig te mogen zeggen, dient men zich evenwel eerst gedegenaf te vragen of de situatie in het westen van het Nedersticht echt wel zo anders was en of er daar naastde bisschop in de begintijd niet eveneens anderen - bijvoorbeeld de heren van Breukelen en Loe-nersloot - geweest zijn die meenden rechten op de veenwildernissen te kunnen doen gelden. Metdie vragen heeft Buitelaar zich helaas niet bezig gehouden. Bestuursvorm na 953 Buitelaar stelt dat het door de bisschop, na zijn aantreden als landsheer, ingerichte administratieveen bestuurlijke centrum te Breukelen vervolgens tijdens de ontginningen zijn functie weer verloorwegens de ontbinding van het hofrechtelijke stelsel. Deze visie op de

gang van zaken doet in de tijdgezien merkwaardig aan, want de ontginningen kwamen al heel spoedig na 953 op gang. Algemeenwordt aangenomen dat een aantal veengebieden uit de eerste ontginningsfase reeds omstreeks hetjaar 1000 in agrarisch gebruik genomen zijn. Aan een nieuwe fase kon pas worden begonnen nadatde voorafgaande was voltooid. Voor het ontstaan van Kockengen, dat in cultuur werd gebracht in devierde fase van de ontginningen ten westen van de Vecht, denkt Buitelaar (blz. 210) aan de periodetussen 1075 en 1125, ik aan omstreeks 1150.&quot; Terugtellen maakt het in beide gevallen waarschijnlijkdat Otterspoorbroek, een Breukelse eerste-fase ontginning, dan al kort na het jaar 1000 gereedge-komen moet zijn. Dat zou dan betekenen dat men - in Buitelaars gedachtengang - de bisschoppe-lijke curtis te Breukelen al weer begon te ontmantelen nog voordat die goed en wel was ingericht.Maar dat valt mijns inziens nauwelijks te rijmen met de diepe

sporen die het hofrechtelijk stelsel inde oude Breukelse geschiedenis heeft getrokken. Het lijkt er soms op dat Buitelaar die frictie in zijn chronologie ook heeft aangevoeld. Bij herhalingschrijft hij over de veenontginningen in de 12de en 13de eeuw, maar laat hij de 11de eeuw daarbijongenoemd, hoewel die in dit verband waarschijnlijk veel belangrijker was dan de 13de.Overigens heb ik ook mijn twijfels bij de door Buitelaar geponeerde ontbinding van het hofrechte-lijke verband. Hoewel de regelingen die voor het nieuwe land werden getroffen - in het bijzonderdat de kolonisten zelf eigenaar van de grond van hun hoeve werden - een sterk matigende invloedhadden op de horigheidsbanden op het oude land, werden de gevestigde eigendomsverhoudingener niet wezenlijk door aangetast. Vooral de vele grondlenen of-pachten die werden geregistreerd inde leenregisters van Nijenrode getuigen ervan dat elementen uit de oude hofrechtelijke verhoudingtussen Breukelerhof en

grondgebruikers nog tot na het Rampjaar 1672-1673 doorwerkten. 96





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 opvolgers weer geruime tijd min of meer heeft gelaten voor wat die was. Beleningen met het Breu-kelse deelcomplex 1 zijn bekend uit 1392, 1397, 1401, 1412, 1420, 1455 en later, beleningen metdeelcomplex 2 uit 1298, 1372, 1392, 1420, 1422, 1432, 1460 en later.'&quot; Pas uit 1455 is mij echter heteerste voorbeeld bekend, waarbij de bisschop als landsheer zijn goedkeuring verleende aan een be-lening in Breukelen door een Van Brederode, heer van Vianen, aan een heer van Nijenrode.''Daar was toen ook wel reden voor. De heren Van Brederode, die de Van Vianens in het begin van de15de eeuw opvolgden als heren van Vianen en daarmee ook als leenheren van de Breukelse leen-goederen, hadden een heel andere politieke opstelling dan de Van Dolres en na hen de Van Via-nens. Zij werden geen medestanders van de bisschop maar schaarden zich veelal onder diens te-genstanders. Hetzelfde gold al

wat eerder voor hun Breukelse leenman. Aanvankelijk wasNijenrode, gesticht door Gerard Splinter van Ruwiel, een eigen vrij bezit van de kasteelheer. Datduurde tot in de eerste helft van de 14de eeuw, toen Gijsbrecht I van Nijenrode dat bezit opdroegaan de graaf van Holland. Mede door die politieke keus kwamen ook de Van Nijenrodes steeds va-ker en scherper tegenover de bisschop te staan. Niettemin beschikten de heren Van Brederode ende Van Nijenrodes over een leencomplex waarvan de bisschop zich als de overleenheer zag. Het isbegrijpelijk dat hij onder de geschetste omstandigheid zijn positie duidelijk vastgelegd wenste tezien. Waren leden van het geslacht Van den Poel ministerialen? Voor zijn stelling dat het geslacht Van den Poel behoorde tot de ministerialen van de bisschop geeftBuitelaar twee argumenten (blz. 223): (1) In het midden van de 13de eeuw trouwde een Van Dolremet Agnes van den Poel en haar moeder werd als weduwe uitgehuwelijkt aan

Gijsbert van Schalk-wijk, lid van een vooraanstaand ministerialengeslacht uit het Sticht. (2) De hofstede De Poel of TenPoel, de oude woonstede van de familie Van den Poel, was aan het eind van de 14de eeuw een leenvan de bisschop van Utrecht, waanschijnlijk niet toevallig &quot;in leen gehouden door de bezitter vancomplex II, Gijsbert van Nijenrode&quot;. Wat het eerste argument betreft, wil ik opmerken dat tijdens de Late Middeleeuwen de heersendeelite weliswaar de gewoonte had bij voorkeur &quot;op stand&quot; te trouwen, maar het is mij niet bekend dateen ministeriaal alleen zou mogen trouwen met een dochter of weduwe van een andere ministeri-aal. Adel en ministrialiteit waren elkaar toen via de ridderschap sociaal dicht genaderd.Bij het tweede argument liggen stelling en bewijsstuk in de tijd gezien erg ver uiteen. Dat in de laat-14de eeuw een Van Nijenrode De Poel in handen had, was niet toevallig. Omstreeks 1365 trouwdeGijsbrecht II van Nijenrode immers

met Margriete van Rijn, erfdochter van De Poel en leencomplex2. Dit deelcomplex erfde daarna over op zijn zoon Otto, terwijl De Poel in 1392 als huwelijksgift werdmeegegeven aan zijn jongste zoon, Johan van Nijenrode, &quot;alse voor sijn moeders erve&quot;. Na hemkwam De Poel aan Gijsbrecht Johansz van Nijenrode van Velsen. De gift in 1392 werd in 1394 dooreen bisschoppelijke oorkonde bekrachtigd. Dit is het oudste mij bekende document waarin een bis-schoppelijke bemoeienis met De Poel tot uitdrukking komt.'&quot; Het geslacht Van den Poel was toenreeds verscheidene decennia van het Breukelse toneel verdwenen. Ik vind dat Buitelaar geen overtuigend bewijs levert dat de leden van de familie Van den Poel minis-terialen waren en blijf vooralsnog bij mijn overtuiging dat zij dat nietwaren. Dat zou wel eens de ver-klaring kunnen zijn waarom het geslacht Van den Poel in de door het bisschoppelijk bestuur gedo-mineerde oude archivalia weinig naar voren komt.

Verbazing over dit laatste en over deveronderstelde geringe politieke invloed van de Van den Poels (Buitelaar blz. 223) is dan niet meernodig. Ook anderen die buiten de kring rond de bisschop stonden, vindt men in de oude oorkon-den gewoonlijk spaarzaam genoemd. 98



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Waren leden van het geslacht Van der Aa ontginners ? De Van den Poels waren wel betrokken bij veenontginningen, maar naar alle waarschijnlijkheidgeen ministerialen. Voor de Van der Aas gold vermoedelijk het omgekeerde. Dat ze ministerialenwaren is overduidelijk.'?^ Ik ben echter er-in tegenstelling tot Buitelaar (blz. 226, 238) -allesbehal-ve van overtuigd dat de heren van Ter Aa een rol als locator-ontginner hebben gespeeld.Het geslacht dat in de 12de eeuw de naam Van der Aa voerde, behoorde al rond het midden van de11 de eeuw tot de getrouwen van de bisschop en had meer belangen in de bisschopsstad dan op hetplatteland. Hun versterkte huis aan de Aa was, behalve voor de bescherming van de groeiendeUtrechtse scheepvaartbelangen, mogelijk vooral bedoeld als een waarnemingspost van waaruit tenbelioeve van de bisschop een oogje kon worden

gehouden op de eigenzinnige heren in Breukelenen Loenersloot. De gerechtsheerlijkheid Ter Aa is klein gebleven. In tegenstelling tot Buitelaar ben ik er van over-tuigd dat er geen Van der Aa betrokken is geweest bij het in cultuur brengen van Oukoop. Er zijngoede aanwijzingen dat de ontginningen Oukoop en Oukoop-Ter Aa uitgevoerd zijn vanuit Loe-nersloot. De grondlegger van het Huis Ter Aa verscheen minstens een halve eeuw later pas op hetplaatselijke toneel, te laat om nog enige rol bij die ontginningen te hebben kunnen spelen.'^ Waar-schijnlijk had de heer van Ter Aa in de begintijd van Demmerik wel de lagere rechtsmacht, tijns entienden van die heerlijkheid van de bisschop in leen, maar het is twijfelachtig of hij betrokken wasbij het initiatief tot en de realisatie van dat ontginningsblok.'^               . , Gerecht en huis van Ruwiel Vraagtekens passen ook bij Buitelaars stelling (blz. 226, 244) dat de heer van Ruwiel als

locator-on-dernemervan de bisschop betrokken was bij nieuwe ontginningen, die aansloten bij oud land langsde Aa, waar de familie haar versterkte huis had gebouwd. De ontginningen welke de hoofdelementen van het Ruwielsgerecht gingen vormen, werden ver-moedelijk omstreeks hetjaar 1100 uitgevoerd. Daarentegen komen heren van Ruwiel pas sedert hetmidden van de 13de eeuw als ministerialen in de archieven voor Er is minder reden tot verwondering over de vorm en samenstelling van het Ruwielsgerecht dan Bui-telaar denkt. Kortrijk vormde een ontginningsblok in de tweede slag van de veenontginningen diede Vecht als basis hadden. Portengen-Noordeinde (met daarbij Portengen-Ter Aa) werd ontgonnenin de tweede slag uitgaande van de meer naar het westen gelegen rivier de Aa, op die hoogte toen debelangrijkste van twee Vechtarmen. Zodoende versprongen Kortrijk en Portengen-Noordeinderuimtelijk gezien ten opzichte

van elkaar, maar ontstonden ze min of meer tegelijkertijd.In rechte lijn lag het huis Ruwiel 6,5 kilometer verwijderd van dit Ruwielsgerecht. Het huis was ge-bouwd op een relatief hooggelegen deel van de oostelijke oever van de Aa. Om de heer van Ruwielin de gelegenheid te stellen in zijn &quot;woon-werkverkeer&quot; op eigen gebied te blijven, verkreeg hij eensmalle corridor langs de Aa en vervolgens langs de Boterwal (Botterdijck) aan de noordrand vanOud Aa. Zowel de bouwkavel als de corridor moeten aan hem zijn afgestaan door de heer van deBreukelerhof.'' De oeverwallen van de Aa en de ontginning Oud Aa maakten beide deel uit van hetcomplex leengoederen van de Breukelerhof Mijn opvatting blijft bijgevolg dat gerecht en huis vanRuwiel ontstonden in een vriendschappelijk samenspel tussen een Van den Poel en een Van Ruwiel,onder het welwillend oog van een Van Dolre en zonder directe inbreng van bisschoppelijk

beleid.Als het huis zonder vooraf gevraagde toestemming van de bisschop werd gebouwd, kon dat voorhem wel eens de druppel zijn geweest die zijn Breukelse emmer van gramschap deed overlopen.Het lijkt er op dat zowel de heer Van Dolre als de heer Van Ruwiel ten tijde van het ingrijpen van debisschop in de Breukelse situatie (of enige tijd daarna) zich vanuit een positie als vrij man heeft moe- 99



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 ten schikken in een samenwerking met de bisschop. Zij stonden verworven rechten aan de bisschopaf, maar werden daar door hem goedgunstig voor beloond. Deze visie komt mij plausibeler voor danBuitelaars opvatting dat de ministerialen in de Vechtstreek exclusief uit de onvrije lieden kwamen.De bisschop lijkt veeleer zijn keuze te hebben laten afhangen van de omstandigheden die hij op eenbepaalde plaats aantrof. De heer van Ruwiel had ook elders goederen in leen van de heer Van Dolre. De bisschop trok die nietals rechtstreekse lenen aan zich. Bijgevolg kon Berend van Dolre nog in 1298, toen hij Breukelse leen-goederen in leen gaf aan Gijsbrecht van den Poel, ook zijn beide getuigen Gijsbrecht van Ruwiel enSplinter van Ruwiel aanduiden als &quot;mijn mannen&quot;.&quot; Evenzo interessant is dat op 26 maart 1318 Hu-brecht (Hubertus) van Vianen, de schoonvader van de dochter/erfgename van

Berend van Dolre, ze-gelde voor de knape Gijsbert van Ruwiel toen die van het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht de tien-den van Breukeleveen en het dagelijks gerecht in Tienhoven voor 100 pond per jaar in pacht nam.&quot;* ConclusieUit het voorafgaande is hopelijk duidelijk geworden dat het bestuderen van deMiddeleeuwse geschiedenis niet eenvoudig is. Het feitenmateriaal is naar ver-houding schaars, de interpretatie daarvan is vaak moeilijk en het leggen vanverbanden meermalen beredeneerd gokwerk. Het onderzoek is nooit af. Iede-re additionele bron kan een voorgaande hypothese ontkrachten of juist ver-sterken. Het in niet onaanzienlijke mate ongebruikt laten door Buitelaar vandoor amateurhistorici bijeengebracht materiaal en ontwikkelde interpretatiesen visies ontneemt aan een deel van zijn conclusie de overtuigingskracht.Bovendien kende Buitelaar naar mijn overtuiging onvoldoende gewicht toeaan de historische ontwikkelingen in de tijd voordat de bisschop van

Utrechten zijn ministerialen een rol gingen meespelen in het bewind over de Vecht-streek. Wegen we die zwaarder in, dan lijkt het er vooralsnog op dat in Breuke-len de Middeleeuwse geschiedenis complexer in elkaar stak dan hij ons schetst. Over de historische gang van zaken buiten Breukelen en directe omgeving hebik weinig gezegd, omdat ik mij op dat vlak onvoldoende competent acht. Hetzou echter wel eens kunnen zijn dat mijn observaties meer een exemplarischedan een incidentele grond hebben. Zo viel mij ook op dat Buitelaar het totalegebied van de latere ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosd-rechten ziet als een veenontginning vanuit de Vecht (blz. 179-187). In het bladTussen Vecht en Eem en het tijdschrift Historische KringLoosdrecht heeft vooral Rut-ger Loenen duidelijk gemaakt dat (Oud-)Loosdrecht en Muijeveld Vechtont-ginningen waren, maar dat Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht) werd ontgonnen van-uit het Gooi. Dat werpt een ander licht op

Buitelaars speculaties over de grenstussen Loosdrecht en het Gooi. Breukelen, 1996                                                                          ArieA. Manten 100





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 17 J.J. de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nyenrode. Uit oorspronkelij-ke stukken bewerkt. Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vierde deel, eerstestuk, blz. 3-124, daarbinnen blz. 81. Ook: F. Ketner, 1959. Oorkondenboekvan het Sticht Utrechttot 1301. Deel V, Tweede stuk. Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, blz. 350, nr2854 (2januari 1298). 18  Archief van het Kapittel van St.-Pieter (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 869, charter van 26 maart1318. 102















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 tijd. En net zoals dikwijls in Amsterdam was ook bij Elsenburg de architect Phi-lip Vingboons. Isings beeldt het huis en de omgeving ervan af zoals deze er omstreeks 1740 uit-gezien zullen hebben. Elsenburg was toen in het bezit van Theodorus deLeeuw, een handelaar in Franse wijnen, die als zodanig lange tijd in La Ro-ebelle gewoond had. Na de herroeping van het Edict van Nantes, waarbij degodsdienstvrijheid voor de Protestanten werd opgeheven, keerde hij naar Hol-land terug. De Franse sierkunstenaar Daniel Marot vergezelde hem. De Leeuwintroduceerde Marot in de Vechtstreek en gaf hem de opdracht zijn buiten El-senburg te verfraaien en te moderniseren. Op de plaat heeft Isings De Leeuw afgebeeld, die met pruik en in elegant 18de-eeuws kostuum op de aanlegsteiger de aankomst afwacht van een aanzeilendStatenjacht. Er wordt dus hoog bezoek verwacht.

Inmiddels rijdt een fraaiekoets, met twee paarden bespannen, op het grote inrijhek af, dat zojuist dooreen bediende geopend is. Een kleine jongen staat met de handjes op de rug opde voorgrond het schouwspel aan te gapen. Links op de voorgrond zijn tweehuisknechten bezig een paar koffers en een wasmand aan de rivier te zetten,die straks met een sloep naar de aanlegplaats van de trekschuit geroeid zullenworden. In zijn &quot;Beschrijving van de plaat&quot; geeft Isings verantwoording van alle doorhem afgebeelde personen en zaken. De kostuums, de koets, het inrijhek, dekoffers, alles is getekend naar 18de-eeuws voorbeeld. Hij verzuimt ook niet tevermelden dat het landelijke bruggetje dat achter de koets nog juist te zien is,nog steeds aanwezig is. De sloot die onder het bruggetje uitmondt in de Vecht,was vroeger de grens tussen Elsenburg en Goudestein. (Gegevens uit &quot;Gulden Sporen&quot;, Vijfde Deel, uitg. De Vuurbaak,

Groningen,1976) Loenen aan de Vecht, maart 1997                                                        G. Recter 109





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 VI. . Het voormalige brandspuithuisje naast de Nederlands Hei^vormde kerk te Breukelen. Voorheenhingen de natte brandslangen na gebruik te drogen in de kerktoren. De combinatie toren/brand-spuitonderkomen was in de 19e eeuw normaal doch is nu uniek daar de meeste van deze onderko-mens verdwenen zijn (tekening C. Hensbergen). 111
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