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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afb. 3. Toegangspartij in zandsteen in Lo-dewijk XlV-stijl met de deur uit ca. 1760met rocailleversiering. (Foto auteur) putto, die een korf met de vruchten der aarde uitstort. Aan haar linker zijde staathaar attribuut: een leeuw. Het rocaillewerk er omheen dateert uit ca. 1760.De uit Oberkirchener zandsteen vervaardigde ingangspartij van het huis is bij-zonder vanwege het grote ronde raam, dat als bovenlicht fungeert. Die dateertuit de bouwtijd, 1721, van het Groningse huis en is in een elegante LodewijkXIV stijl gehakt. De deur dateert uit ca. 1760 toen die met uitbundige rococo-motieven werd gedecoreerd.Met dank aan Jhr mr F.O.J. Sickinghe voor zijn vriendelijke mededeling. E. Munnig Schmidt Loenen 2001 Noot StadenLande, cultuurhistorisch tijdschrift voor Groningen, jsiSLrg. 9, nr4, blz. 10 t/m 164e kw. 2000. Inhet tijdschrift Buitenvan 10Januari 1925 werd een fotoreportage van het huis Doornburg

opge-nomen waarop genoemde elementen figureren. In het blad Origine vmi Februari 2001 staat opblz. 22-27 van de hand van Jan Horstink een stuk over Doornburgh met recente foto's. 26





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 00 Afb. 1: Daalwijk in gebruik als borstelfabriek, rond 1912. Let op de rolpaal rechts voor dejaagschuit. (collectie de Heer R. Plomp)



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Er leven plannen om het linkergedeelte van de tuin op te delen in een zestalpercelen waar vrijstaande huizen in de hogere prijsklasse gerealiseerd zoudenkunnen worden. Hiermee zou weer een stukje groen in de daarmee toch al zokarig bedeelde wijk Zuilen verdwijnen en het buitenhuis Daalwijk verder inge-klemd worden door moderne bebouwing. Terecht dat een aantal omwonen-den hiertegen in actie gekomen is. Met Oudheidkundig Genootschap 'Niftar-lake' werd contact gezocht of wij beschikten over historische gegevens vanDaalwijk. Dit vormde de aanleiding tot deze publicatie. Geschiedenis Eerste onderzoeken leken niet veel aanknopingspunten op te leveren. Daal-wijk'^ was een buurtschap, naast het buurtschap Vijfhuizen gelegen op de Zwe-zereng. Het heeft, voor zover wij kunnen nagaan, altijd een band gehad meteen pannenfabriek, totdat in 1912 de

pannenfabriek werd omgebouwd tot eenborstelf'abriek. Uit de bestudering van de kadastrale aktes&quot;* valt af te leiden dathet buitenhuis na 1832 moet zijn gerealiseerd. Er zijn wel eerdere verwijzingennaar Daalwijk, maar niets wijst er op dat er voor die tijd een buitenhuis van der-gelijke omvang heeft gestaan. Daalwijk MaarssenToch is de naam Daalwijk, of althans de fonetische vorm daarvan niet onbe-kend aan de Vecht. In verschillende publicaties wordt melding gemaakt vaneen buitenplaats Daelwijk, gelegen te Maarsseveen. Deze buitenplaats lag, van-af de Vecht gezien, rechts naast het oude Rechthuis van Maarsseveen, het&quot;Zwarte Varken&quot;. Dit lag op zijn beurt rechts van het nog bestaande Geesber-gen. Daelwijk lag naast de trekvaart welke naar de voormalige turfafgravings-gebieden voert, en aan de Diependaalse Dijk. Dit geeft een logische verklaringvoor de naam&quot;'. Op een tekening van omstreeks 1650^

ontbreekt Daelwijk. Opdie plaats staan dan nog een boerderij en een kalkoven. Op een kaart vanNieuw Maarsseveen uit ongeveer 1665 wordt de Plaats Daelwijk aangegeven. Inhet archief Huydekoper' wordt melding gemaakt van het verbranden van Da-elwijk in 1673. Kennelijk vindt herbouw plaats, want in de 'ZegepraalendeVecht' van 1719 is op afbeelding 17 Daelwijk terug te vinden. Van Luttervelt®beschrijft Daelwijk als gebouwd in de vorm van een hofstede met een verdie-ping en in het midden een hoger opgetrokken gedeelte, afgesloten door eendriehoekige timpaan. Het is voorzien van een wolfsdak, op stedelijke wijze be-kroond door twee schoorstenen. De ingang was waarschijnlijk terzijde aange-bracht. De hofstede had een ondiepe bouw: op de afbeelding van Stoopendaal(afb. 2) vertoont de zijgevel de breedte van slechts 1 raam. Aan de achterzijdewas een dienstvleugel gebouwd. In de periode 1721 tot 1724 is Daelwijk in han- 29



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afbeelding 2: Daelwijk te Maanseveen. (Uit de Zegenpraalende Vecht) den van de familie Poth. Deze periode kende echter ieder jaar een nieuw fami-lielid als eigenaar:^ in 1721 Adriaan van der Poth, in 1722 zijn weduwe, in 1723de erfgenamen van Adriaan van der Pot, die op de buitenplaats Petershagenwoonden, en in 1724 Juffrouw Visser, weduwe van Hendrik Visser. Petershagenlag aan de andere kant van de Diependaalse Dijk, ter hoogte van Goudestein,ongeveer in het midden van de huidige Klokjeslaan. Op 15 november 1782 verkoopt^&quot; D. Pinnedo da Silva de plaats Daelwijk inclu-sief landerijen en bijgebouwen aan Abraham van Isaak Marcado. In 1788 komtDaelwijk op een lijst van leegstaande gebouwen voor. Uit de identiteitsverkla-ring'' van Jan Bolle Smits, blijkt dat hij in 1812 nog als tuinman op Daelwijkwerkte. Op de lijst van uitzettingen der dorpslasten'^ vinden we dat Daelwijk in1816 moet

zijn gesloopt.Hiermee houdt de historie van het Maarseveense Daelwijk op. 30









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afbeelding 3: Briefpapier van de B()r,steHal:)riek Jonlier. Reclils zijn Daalwijk en het koetshuls zicht-baar. (Ojllectie W. van Scharenburg) der gelegen gebieden vanwaar de grondstof weer moest worden vervoerd naarlocaties in de Vechtstreek. Daarnaast was in de jaren 1890 de steenindustrie inhet Waalgebied enorm in opkomst met de goedkopere Waalsteen. Deze con-currentie kon de steenindustrie in de Vechtstreek niet aan en de een na de an-der verdween uit het Vechtbeeld. Zo ook is in 1910 de pannenbakkerij vanDaalwijk te Zuilen komen stil te liggen. Aan de rechter- en voorzijde van de tuin lag een sloot die ook om het hele fa-brieksterrein liep. In deze zogenaamde Vletsloot was een gecarbolineumd bo-tenhuis, waarin 's nachts de vletschuiten, benodigd voor het vervoeren van deklei, werden gelegd. Om in de tuin van Daalwijk te komen moest men over dehuidige brug met poort, die in 1912 is gebouwd,

gaan. Borstelfabriek DaalwijkOmstreeks 1910 kwam de grond en de gebouwen (inclusief Daalwijk) in han-den van Jacob Gerritszoon Jonker, borstelfabrikant uit Amsterdam. Hij en com-manditair vennoot Willem Pieter Maclaine Pont bezaten reeds een borstelfa-briek in Amsterdam op de Nieuwendijk 110. Het plan was een grootschalige 34



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afbeelding 4: Huis Daalwijk ca. 1900 naar anoniem schilderij. (Collectie de Heer R. Plomp) fabriek neer te zetten waar de borstels van het bewerken van de haren tot desteel werden gefabriceerd en de arbeiders en kader in de nabije omgeving kon-den wonen. In 1912 werd met de realisatie begonnen. Jonker zelf ging op Daalwijk wonen en de tuin werd net als het fabrieksterreingrondig aangepakt (afb. 3). Zo werd in het linker gedeelte van de tuin een koetshuis'** gebouwd. Of er aleerder &quot;een koetshuis heeft gestaan is niet duidelijk. In het koetshuis was plaatsvoor twee paarden en een klein rijtuig. Leuk gegeven is dat meneer Jonker eenvan de eerste Zuilenaren was die een automobiel als vervoermiddel had metchauffeur. Het koetshuis werd dus al enkele jaren na de bouw voorzien vantwee etages om ook de chauffeur en zijn gezin woonruimte te verschaffen. Aan de

Vechtoever links van de ingang van het huis is een bakstenen trap ge-bouwd waar boten kunnen aanleggen. Op een schilderij van huize Daalwijk vaneen onbekende schilder (afb. 4) met onbekende datering, staat deze trap afge-beeld als wasplaats. Wanneer deze aanlegplaats is gebouwd is niet bekend. Debakstenen die hiervoor zijn gebruikt, dragen het stempel &quot;W&quot; en zijn vermoe- 36







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 dern kantoor stelden. Weinig details zijn er overgebleven. Vermeldenswaard isde voormalige raadszaal waar huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden. Deze is nogvolledig intact en ingericht zoals in de jaren dertig. Daalwijk genoot een hogepopulariteit als trouwlocatie: er zijn meer huwelijken afgesloten dan in hetStadhuis van Utrecht. In de tuin werden betonnen schuttingen geplaatst om het voormalig koetshuismet een stuk tuin, dat nog steeds eigendom was van de borstelf'abriek, al' tescheiden. Op 1 januari 1954 is de gemeente Zuilen geannexeerd door Utrechten verloor Daalwijk zijn functie van gemeentehuis. De gemeenschap van Zuilenheeft zich hevig verzet tegen de annexatie. Bij wijze van experiment werd er eengemeenschapsraad ingesteld met adviserende bevoegdheden. Het verhaal gaatdat in 1970 het Gemeentebestuur, onder Burgemeester de Ranitz, door demoeizame annexatie en de rol van de

Zuilense gemeenschapsraad, zich buiten-gewoon heeft ingezet om bij wijze van symbolische daad het nieuw te bouwencomplex van begraafplaats en crematorium in Overvecht, Daelwijck te noemen. De afdeling Bescherming Bevolking deed eind jaren vijftig zijn intrede in Daal-wijk en het huis werd wederom aangepast aan de maatstaven voor deze functie.Het ergste voor het uiterlijk van het huis is geweest dat er jaren lang twee enor-me sirenes op het dak stonden om de Zuilense bevolking te kunnen waarschu-wen in tijden van oorlog en rampen. Omstreeks 1980 raakte het gebouw op de trouwfunctie na buiten gebruik. In1985 nam een beveiligingsbedrijf er zijn intrek en in 1996 vestigde zich het ho-tel &quot;Het Vechtse Park&quot; in het pand. De naam &quot;Daelwijck&quot; mag niet meer ge-bruikt worden omdat de begraafplaats deze naam voert. Sinds 2000 is er aanhet hotel een restaurant verbonden. Daalwijk Zuilen heeft een rijke historie, die wij bijna geheel hebben

kunnen na-trekken. Echter door de nabijheid van de oudste steenbakkerijen aan de Vechtbestaat het gerechtvaardige vermoeden dat Daalwijk ook voor 1660 een rolheeft gespeeld. In het project &quot;Verbetering Vechtoevers&quot; wordt ervoor gepleithet rechter, zuidelijke, deel van de tuin van Daalwijk in de ecologische hoofd-structuur, vanaf de Marnixbrug tot aan Daalwijk, op te nemen. Het voornemenom in het linker deel nieuwbouw te realiseren dient heroverwogen te wordenten gunste van herstel van het gehele park rond Daalwijk. Dat zal voor de helewijk daaromheen een weldaad zijn. Maarssen/Utrecht, Februari 2001                                        J. Wasser, G.J. Esser 38











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afb . 2. Voortdijk anno 2001. 43























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Popta en Vreede Rijk geven hun geheimen prijs Introductie In hetjaarboekje 1998 werden de lotgevallen beschreven van een drietal verdwe-nen buitenplaatsen die aan de Angstel tussen Abcoude en Baambrugge gestaanhebben. Daarbij kwam tevens een kleiner object ter sprake kwam, dat de naambuitenplaats niet verdiende, maar wel die van boerderij, waaraan een z.g.n. heer-schapshuis (huis voor de eigenaar) was toegevoegd. Dat bood zomer-accomoda-tie aan de eigenaar, een Amsterdamse regent, namelijk: Schaeps Gift.In het voorliggende artikel worden een min of meer vergelijkbaar object eneen gewone boerderij - eveneens aan de Angstel gesitueerd - besproken, lan-ge jaren eigendom van Amsterdamse regentengeslachten; echter niet van zo-danige allure, dat daarvan gravures bekend zijn. Wel leven de namen van dezeobjecten nog tot op de huidige dag in Abcoude-Baambrugge voort, in

tegen-stelling tot de naam Schaeps Gift, die al in de 18e eeuw verdween. Vreede Rijk en Popta Uit het resolutieboek van Schout en Schepenen van Abcoude-Baambrugge: 14Februari 1719... noch worden by desen geauthoriseerljohan Gousset, schout van Abcoude nevens Isack Mid-delman en Gerrit van Caspel, schepenen nevens haren secretaris omme eersldaaghs de visitatie te doen van de ha-erdsteden van de heer Gerard Bors van Waveren en Mevrouw Petronella gedebiteerd staen niet hebhen ende vanhare geauthoriseerdens bevinding oen den gerechte Bors van Waveren, akoo deselve seer doleren dat se de haerd-steden waer mede rapport Ie doen ... Op de dertigste Maart 1719 hebben schout en schepenen voornoemt benevens de secretaris sig van dese opdracgtgekweeten en sich eerst vervoegt aan het huys genaemt Vreede Ryck, bewoont door Mevr. Petronella Bors van Wa-veren, weduwe van de heer Louis Victor, terwijl sy sig daema hebben begeven naar het

huys van Gerard Bors vanWaveren waerby sy bevonden hebben dat in beyde woningen drie haerdsteden aanwesig waeren. Wie waren deze 'belastingontduikers' en om welke huizen ging het? Vreede RijkPetronella Bors van Waveren (1658-1730), was in 1683 getrouwd met FrederickDanckerts, (1651-1690), Schepen van Amsterdam en advocaat bij het Hof vanHolland.' &quot; a. De personalia van enkele der in dit artikel figurerende 16^' en 17'' eeuwse personen zijn opgeno-men in een bijlage. 54







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afb. 3. Keizersgracht 105-107 uil Gaspar Jacobsz Philips Het Grachtenboek A'dam 1768-1771. van Louis Victor met haar kinderen op Vreede Rijk had teruggetrokken, zoalsde weduwe van Mr Dirck van Naerden op Ipenburg had gedaan, maar zeker isdat geenszins: na 1706 zijn er geen kohieren van het familiegeld bewaard ge-bleven. Bij de afzonderlijke boerenwoning behoorden diverse opstallen voor het uit-oefenen van het boerenbedrijf. Na het overlijden van Petronella in 1730 vererfde Vreede Rijk aan de kinderen.De drie kinderen Danckerts kregen elk X in deze hofstede, die van hun groot-vader geweest was. De kinderen Victor werden echter niet vergeten en verkre-gen gezamenlijk het laatste kwart van de eigendom.'' Margaretha Danckerts, de jongste dochter uit het eerste huwelijk van Petro-nella, had inmiddels in 1720 een liefdevolle echtgenoot gevonden in

PieterBock, koopman te Amsterdam, lid van de raad van deze stad en Resident van 57



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Zijne Koninklijke Majesteyt van Poolen, Keurvorst van Saxen, ('August de Ster-ke').'^'' Zij kregen 4 dochters en een zoon, waarover hierna meer.Margaretha heeft alles in het werk gesteld om, onder gelijktijdige betaling vande waarde, de onderdelen waarin de eigendom van Vreede Rijk bij de boedel-scheiding was gesplitst weer bijeen te sprokkelen, hetgeen haar is gelukt.Met haar halfbroer Gidion Victor heeft Margaretha een nauwe band onder-houden. Voor het geval zij vroeg zou komen te overlijden, werd hij aangewezenals voogd over haar nog minderjarige kinderen.^ Gidion Victor kocht in 1733 het huis 'De Walvis' op de Keizersgracht en PieterBock wist zes jaar later het buurhuis 'De Bruinvis' te verwerven.^Deze huizen zijn hierbij afgebeeld en hebben thans de nummers 105 en 107,juist tegenover de Remonstrantse kerk. In het beeldhouwwerk van de kroonlijstis een bruinvis verwerkt, (afb. 3) Pieter vestigde

zich daar niet alleen met zijngezin, maar had in het comptoir van De Bruinvis ook zijn koopmans affaire, dielater, najaren van samen-werking, door zijn zoon Joan Michiel zou wordenvoortgezet. Het huis werd op naam van Margaretha gesteld en met de door haar uit erfe-nissen ontvangen gelden betaald. Zij bepaalde in haar testament, dat zowel DeBruinvis als Vreederijk aan haar kinderen zouden vererven, doch dat haarechtgenoot in De Bruinvis zou mogen blijven wonen en zonder huur te beta-len. Voorts bepaalde zij dat, mocht een van de kinderen zonder 'afkomelingen'overlijden, het deel dat zij in eigendom van VreedeRijk zouden bezitten, aande achterblijvenden zou vererven.'&quot; Wij kunnen constateren dat, vanwege de risico's die Pieter Bock als koopmanliep, de strikte scheiding van kapitaalgoederen, die steeds bij het aangaan vanhet huwelijk in 1720 was overeengekomen, zorgvuldig werd volgehouden.'^Zoon Joan Michiel heeft, najaren van samenwerking met zijn

vader, het koop-manshuis tot aan zijn dood in 1791 bewond. Daarna zijn de toen overgeblevendrie zusters elders in Amsterdam gaan wonen.^^ Over het leven op Vreede Rijk en de indeling van het z.g. heerschapshuis, datdoor het gezin van Margaretha en later haar kinderen als zomerverblijf werd be-nut, vertelt de navolgende uit diverse archivalia samengestelde geschiedenis:' Baambrugge baadde in de Seplemberzon. De oude dames Bock [kinderen van Margaretha Bock-Danckerts] wa-ren blij weer terug te zijn op Vreede Rijk, waar zij van kindsbeen af de zomers hadden doorgebracht in het niet zogrote heerschapshuis, dat al 120 jaar familiebezit was. b. Belangen van buitenlandse mogendheden, vorsten of steden werden, als er geen ambassadeurwas, behartigd door een agent of resident. 58







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afb. 4.Jacob Bors, olieverf oppaneel, door Pieterszn Aert(toegeschreven) 112 x 85 cm.(Icon. Bun nr 28566) van &quot;Van Waveren&quot; zijn prestige te verhogen), (1630-1693) vervulde vele func-ties en was o.m. lange jaren een van de burgemeesters van Amsterdam.'^De vader van Gerard de Oude, Mr Jacob Bors was licentiaat in de rechten,(d.w.z.: bezat de bevoegdheid om te promoveren), en diens vader, eveneens Ja-cob geheten, die wij stamvader van dit geslacht mogen noemen, is met bijgaandportret vereeuwigd, (afb. 4) De andere grootvader van Gerard de jongste was Mr Jacob Popta (1646-1685).Deze was o.m. schepen van Amsterdam en Dijkgraaf van de Nieuwer Amstel.Dat de naam Popta v.'at onhollands overkomt is terecht: de grootvader van Ja-cob, Gijsbert Tjebbes Popta, had zich in 1618 vanuit Harlingen in Amsterdamgevestigd als korenkoper en

assuradeur. Diens vader, Tjebbe Popta, was in twee-de echt gehuwd geweest met Marijtgen Gijsbertsdr. (ong. 1580). Zij behoordentot de Friese koopmansstand van de 16e eeuw.'** 61







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Goede mannenIn tegenstelling tot bijvoorbeeld Haarlem, dat sinds het midden van de 17eeeuw een ossenweidersgilde kende, was er in Amsterdam een college van 'goe-de mannen'. Dit waren Amsterdammers - veelal kooplieden of regenten - diebij het ossenweiden hun sporen verdiend hadden, en bij conflicten het recht-sprekend college, (ofwel schout en schepenen, of de burgemeesters), kondenadviseren wanneer de leden daarvan met deze materie onvoldoende bekendwaren. De 'goede mannen' waren ingeschreven in een register, waarvan er en-kele bewaard zijn gebleven. In het register van de goede mannen van 1700 tref-fen wij Cornelis Bors van Waveren aan en in dat van 1704 Louis Victor, die in1700 nog vermeld staat bij de 'handelaers in iurcx gaaren'.^''^ Opmerkelijk is, dat de ossenweiders alle voorzien zijn van het voorvoegsel 'deHeer', terwijl dat bij de andere beroepen niet het geval is. Dergelijke

registerszijn er namelijk voor vele te onderscheiden beroepen, ook als daar een gildevoor bestond. Dat zal als oorzaak hebben dat ossenweiders vermogende liedenmoesten zijn, die het vetweiden konden financieren tussen Maart en Octoberwanneer de beesten geslacht werden en een opbrengst boden.Schout en Schepenen vroegen gemiddeld twee keer per decennium een sleu-telfiguur in het bepaalde beroep om een lijst op te stellen van de 'voornaemsteen gequalificeerste personen' in dat beroep. Helaas zijn er niet meer dan 8 vandergelijke registers bewaard gebleven. Na 1704 komen de ossenweiders nietmeer in die registers voor, terwijl dan ook de betekenis en de omvang van hetossenweiden, mede als gevolg van de optredende veeziekten, gaat afnemen. De boerenhofstede, sinds het eind van de 17e eeuw Popta geheten, die door verer-ving eigendom was geworden van Jacob Popta's echtgenote, Wijntje van Hoorn,heeft nimmer een heerschapshuis omvat, terwijl de

beschrijvingen die daarvan in dearchieven werden gevonden ook niet op de aanwezigheid van een 'heerenkamer'wijzen. Een buitenverblijf bezat Popta in de Nieuwer Amstel, zodat de boerderij, diegelegen was in een hoek van Abcoude, die 'de vetpot' genoemd werd, hoogst waar-schijnlijk alleen voor het ossenweiden en belegging heeft gediend. Ik neem aan datJacob Popta te jong is overleden (39 jr.) om tot 'goede man' te kunnen worden aan-gewezen. Voor de veronderstelling dat Jacob Popta het vetweiden heeft beoefend iste meer reden, omdat herhaaldelijk in de registers van de Amsterdamse wisselbankin het najaar (slachttijd) zijn naam voorkomt bij de crediteuren.^^ KroondomeinDe hofstede Popta was niet de eerste boerderij op deze gronden; oudtijds stondhier de boerderij genaamd 'Hoffsaet', eigendom van 'den Coninck, die ick altydheb gheeert'.^° 64

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 in Amsterdam - in 1772 aan het landgoed waren toegevoegd, waren bekend on-der de naam 'Geyn en Vegt'.'^ De langgerekte kavel liep inderdaad van de trek-vaart, die het Geyn genoemd werd, door lot aan de Vechtdijk. De/e kavel was vanouds een object van beleggingen verhuur (1692 opnieuw verkocht en in 1697 op-nieuw verhuurd) ,&quot;'^ en als zodanig gekocht door de grondhandelaar Hugo Dier-ten Laegland in 1718, die hem in Juni 1730 weer doorverkocht aan JohannesClerck. Die was enkele jaren eerder eigenaar van de buitenplaats Overdorp ge-worden en was ook eigenaar van de boerderij, op bijgaand kaartje (aib. 10) aan-geduid met Eyck en Geyn. Hij was getrouwd met Maria del C^ourt en noemdedeze boerderij 'Court en Geyn'. Aan de stille Vecht kocht hij tevens een boerde-rij die hij de naam gaf Court en Vegt. Joan Michiel Bock echter, gehuwd met Do-rothea Eyck, veranderde de naam Court

en Geyn in Eyck en Geyn. (1772).''&quot;De door Joan Michiel gekochte kavel Geyn en Vegt werd door de dames Bockin 1805 weer afzonderlijk verhuurd en wel aan Frederik Linden. Ook de boe-rentuin en het varkenskampje waren niet langer in de huur van Jan van Blade-ren begrepen. (Deze werd ook een dagje ouder!) Dat gold mede voor de beide dames Bock, die in 1807, respectievelijk 86 en 80jaar oud, besloten om het landgoed in veiling te brengen. De onderdelen wer-den afzonderlijk in slag gelegd, maar in totaliteit gekocht door Willem Hogen-houd, een veehouder, die in Abcoude reeds verscheidene bezittingen had enook als schepen van Abcoude het dorp diende. Hij had een aantal kinderen uittwee huwelijken, waarvan er al enkele waren getrouwd.''' Vermoedelijk heeft Willem Hogenhoud het landgoed gekocht met het oog opzijn kinderen, maar hij is nog datzelfdejaar 1807 overleden. Zijn weduwe moestde boedel over 9 gerechtigden verdelen en heeft het landgoed

opnieuw in vei-ling gebracht. (2JuH 1808).62 Koper was Johannes Henricus Hingman, wonende te Amsterdam op de FluwelenBurgwal bij de Stoofsteeg. Deze Hingman was als jongeman uit Holten (in Cleefs-land) naar Amsterdam gekomen en heeft zich aldaar als koopman gevestigd. 39 Jaaroud trouwde hij met Clasina Wilhelmina Valkhoff, uit Rotterdam afkomstig.^''Het heerschapshuis van Vreede Rijk, thans Herenhuis geheten, was door deweduwe Hogenhoud verhuurd aan Michiel Nobach.*''' Toen Hingman in 1816kwam te overlijden heeft zijn weduwe het landgoed weer in veiling gebracht; deveilingpapieren vermelden dat het huis door de eigenaars zelf werd gebruikt.Het is de immigrant Hingman niet slecht vergaan, hij was ook nog eigenaar vande buitenplaats Kroonesteyn geworden, van waaruit zijn weduwe de veiling vanVreede Rijk en alles wat daarbij kwam kijken heeft geregeld. De boerderij en delanderijen waren in die tijd verhuurd aan Hendrik van 't Honderd. 72



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Situatie anno 2000 Situatie anno 1832 Afb. 10. Overzichtskaarc omgeving VreedeRijk 18.S2 en 2000. (KADU Abcoude-Baambrugge) Bij de veiling kwam Vreede Rijk in handen van Ferdinand Beneker, medicinedoctor te Amsterdam, wonende op de hoek van de Heerengracht en de Am-stel.''^ Ook hij en de opvolgende eigenaar, Cornelis Johannes van Kerchem, ge-bruikten het huis om er gedurende de zomer te verblijven, doch in 1834 kwamaan dit zomergebruik een einde. Van Kerchem, die in Maarssen woonde, ver- 73
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 y^m% Binnenrust in 1996 getekend door CJ.T. Schut voor de 4&quot;, gewijzigde en aangevulde druli van hetboek Plaatsen aan de Vecht en deAngslel. (C^oll. St. Plaatsen a/d Vecht) Gezien het nogal wisselvallige weer maakte hij veel van de tekeningen vanuitzijn kleine Nissan. Deze werkwijze beschreef hij als volgt: &quot;Met de auto een ge-schikte plek vinden in de buurt van het landhuis of kasteel, de stoel naar ach-teren, een plank op het stuur, papier daarop, het zachte en middelharde pot-lood erbij en schetsen.&quot; Na het succes van &quot;Plaatsen aan de Vecht&quot; vervaardigde hij de tekeningen voorde volgende, soortgelijke, plaatwerken: Gezichten langs de Oude Rijn met 91 te-keningen (1986); Gezichten in de Bloembollenstreek met 77 tekeningen (1987); Ge-zichten in Zuid Kennemerland met 88 tekeningen (1991); en Kastelen en Buiten-plaatsen op en om

de Utrechtse Heuvelrug met 90 tekeningen (1996). Het laatstwerkte hij aan een grote serie tekeningen voor een boek over buitens in 's-Gra-veland, dat nog uit moet komen. In de archieven van de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra-venhage is v/erk van hem te vinden evenals in de atlas Van Stolk te Rotterdamen bij particulieren. Zijn naam zal als beeldend kunstenaar vooral bekend blij-ven vanwege de bovengenoemde plaatwerken. Die hebben zijn werk, waarvanhet Vechtboek het eerste was, onder een groot publiek gebracht. Nieuwersluis 2001 A.J.A.M. Lisman 81







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Toegangshek of-poort uit de Vechtstreek Te Woudenberg staat bij het landgoed Lambalgen een imposant toegangshekuit het midden van de 18'^ eeuw. Dat zou daar eerst in 1903 terecht zijn geko-men volgens de familietraditie. Als men uit Scherpenzeel naar het zuiden rijdtkomt men het na enkele kilometers tegen in een scherpe bocht van de weg.Het enige eeuwen oude huis Lambalgen is in 1953 afgebrand en niet meer op-gebouwd. Het buitengoed is eigendom van de vier gebroeders Patijn, die allenprominente posities in dienst van de overheid bekleden. Hun overgrootvader mr Herman Royaards van Scherpenzeel, die het huisScherpenzeel bewoonde, kocht het landgoed in 1882. Volgens familie-overle-vering liet hij het onderhavige hek uit de Vechtstreek overbrengen om zijnnieuw verworven bezit wat meer status te geven. Dat moet dus in de jaren '80van de 19'' eeuw geweest zijn. De twee smeedijzeren

hekken draaien tussen twee elegante hardstenen pijlers,die rococo versieringen dragen. Bovenin beide pijlers is te zien dat een eerde-re daarin gebeitelde naam is weggehakt en is vervangen door links &quot;LAM&quot; enrechts &quot;BALGEN &quot; Tussen de pijlers, die verbonden zijn door een in het mid-den opgebogen stang, draaien de twee smeedijzeren hekken, die nu zijn dicht-gezet. In het traliewerk van de hekken zijn twee gelijke symmetrische orna-menten verwerkt. Het is verleidelijk daarin een simpel spiegelmonogram vantwee letters &quot;C&quot; te zien, maar waarschijnlijker gaat het slechts om een versie-ring. In het van buiten gezien linker hek is een kleiner loophek ingebouwd. Deronde spijlen zijn 2.7 cm 0, de hoogte van de middenstijl is 2.74 meter en vande zijstijlen 3 meter, de dikte van beide is 5 cm in het vierkant.De breedte van de doorgang is 2.79 meter. De voetplaat breedte en diepte is 96cm met hoeksparingen van 10 cm op alle hoeken. De hoogte

tussen onderkantvoetplaat tot onderzijde dekstuk is 3.06 meter, het dekstuk is ca 45 cm hoog, de Afb. 3. Vaas op hek van land-goed Lambalgen bij Scherpen-zeel. (foto auteur) 84



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afb. 4. Hek van landgoed Lambalgen bij Scherpenzeel van binnenuit genomen, (foto auteur) rococo ornamenten daarbovenop zijn ca 80 cm hoog, 60 cm breed en 40 cmdiep. De dekplaten zijn 109 cm in het vierkant. De hoeksparingen van de pijlers zijn 8.5 cm diep, de zijden van de pijlers zijn52.5 cm breed met een verdiept middenveld van 30.5 cm breed, de grootstedikte van de pijlers is 70 cm. Voor het hek liggen aan beide zijden rechte aan-loopstukken van geprofileerde hardsteen op gemetselde muurtjes. Zij zijn 3.45meter lang en 39 cm breed. Zij liggen schuin naar buiten en zijn geheel aan hetuiteinde naar respectievelijk links en rechts uitgebogen. Daarop staan aan weerszijden drie hardstenen palen, die voorheen door kettingenaan elkaar en met de pijlers verbonden waren, zes palen dateren uit de vroege 20*^eeuw. In de hardstenen platen zijn aan iedere kant twee

rechthoekige uitsparingendicht gezet waarop oorspronkelijk andere palen gestaan zullen hebben.Voor het afbeelden in &quot;De Zegepraalende Vecht&quot; was het hek te jong en opgeen van de litho's van Lutgers in diens Gezigten aan de Rivier De Vecht is een hekte zien dat op dit hek lijkt. In &quot;Over de Geschiedenis en Volksleven van Woudenberg&quot; van de hand van DeBeaufort en Jansen, blz 78-81 is meer over Lambalgen te vinden. 85



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afb. 5. Rij herenhuizen geaquarelleerd door PJ. Lutgers in onbekende stad. (coll. auteur) Een niet te plaatsen aquarel van P.J. Lutgers Op bijgaande afbeelding is te zien dat het een stadsgezicht betreft van deftigehuizen aan een singel of plantsoen. Daar Lutgers op vele plaatsen in Nederlandgetekend heeft kan geen voorkeur voor een stad gegeven worden.De schrijver houdt zich warm aanbevolen voor een identificatie van deze aqua-rel, die op blauw papier met afmeting 24 x 35,5 cm is gemaakt. Voor wie een oplossing weet voor een van deze puzzels is een lidmaatschap van hetGenootschap voor een door hem of haar aan te wijzen persoon gratis beschikbaar. E. Munnig Schmidt Loenen,2000 86















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 In hel aardige boek van mevrouw Van de Graft uit 1943 wordt meer de aan-dacht gevestigd op haar vriendschap met de dichter Joost van de Vondel: doorhaar huwelijk met een neef (oomzegger) van Vondel, Hans de Wolff, Doopsge-zind zijdehandelaar in de Warmoesstraat in Amsterdam, kwam zij vlakbij Von-del te wonen. De dichter was kort daarvoor weduwnaar geworden en accep-teerde met graagte de uitnodiging elke week een keer bij zijn neef enaangetrouwde nicht aan de eettafel aan te zitten. Hij sprak graag met Agneta,omdat zij een zeer ontwikkelde vrouw was, die veel las en belangstelling hadvoor wetenschap en kunst. De vriendschap tussen hen is blijven bestaan tot aanVondels dood in 1679. Interessant is ook hoe mevrouw Van de Graft komt tot een karakterbeschrijvingvan Agneta Block. Toen Hans de Wolff was overleden in 1670 kocht Agneta indatzelfde jaar

als belegging een boerderij met een stuk grond langs de Vecht.Daar liet zij een grote buitenplaats, Vijverhof, bouwen en fraaie tuinen aanleg-gen. Agneta had geen kinderen uit haar huwelijk met De Wolff. In 1674 hertrouwdeze met Sijbrand de Flines, een welgestelde Doopsgezinde weduwnaar met tweedochtertjes. Dit zijn dus de jonge meisjes op het bekende schilderij van JanWeenix uit 1674, voorstellende de familie De Flines-Block op Vijverhof (zie we-derom NiftarlakeJaarboekje 1996, blz. 107 over Aardse Paradijzen). In 1694maakte Agneta, na 20 jaar huwelijk, haar testament, waarbij ze haar tweedeechtgenoot Sijbrand de Flines niet toestond langer dan 1 a 2 jaar na haar doodop Vijverhof te blijven wonen. Bovendien zou het onderhoud van huis en tuingedurende die periode voor zijn rekening zijn. Vervolgens werd gedurende devolgende jaren steeds een ander naar haar genoemd nichtje als erfgenaam aan-gewezen en vervolgens bij

weer een nieuw testament onterfd.Mevrouw Van de Graft concludeert hieruit dat Agnes Block weinig liefde gege-ven moet hebben aan haar tweede echtgenoot, stiefdochters en nichtjes en al-leen aan haar oom Vondel de meer zachte en zorgzame kant van haar karaktergetoond heeft. Als zij in 1704 sterft, wordt Vijverhof verkocht aan Samuel Texeira te Amster-dam. Diens zoon Benjamin heeft de tuin en de kwekerij in ere gehouden (tsaarPeter nam in 1717 zelfs de tuinman van Vijverhof mee naar Rusland), maar nazijn dood werd het huis verkocht en de tuin veranderd in een Engelse land-schapstuin. In 1813 werd tenslotte ook het huis gesloopt. Pas in 1867 verreesVijverhof opnieuw, in de vorm zoals wij het nu kennen, typisch 19*^ eeuws. Me-vrouw Van de Graft's oordeel is strenger: &quot;een leelijk stijlloos gebouw, het te-genwoordige Vijverhof'. 93
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