


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






















