
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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