


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 Afb. 1. Vergrote uitsnede van de kaart van Covens en Mortier uit 1726 van Loenen van de buiten-plaats Wallesteyn. Links daarvan (s) het buiten Huis te Loenen. Het Noorden ligt rechts. (CoU.Auteur) 30



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1999 Onlangs vond de heer Ronald van Immerseel, werkzaam als historicus voor deStichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) deakte van veiling.^ Daarin wordt opgesomd wat er toen op de buitenplaats aan-wezig was. Voor allen die wel eens voor de poort van Wallesteyn hebben staanmijmeren over hoe het daarachter vroeger uit moet hebben gezien is die op-somming van interesse. De wandeling over de plaats kan gevolgd worden aan de hand van afbeelding1, een vergroot detail uit de zeer nauwkeurige kaart,die Jacob Balde, IJsbrant'soom, in 1726 heeft laten maken van zijn toen nieuw verworven Heerlijkheid.^Ook de drie gravures in De Zegepraalende Vecht'' van Wallesteyn geven een beeldvan huis en park dat qua omvang de hele 18*^ eeuw zo gebleven is. Op de Wa-terlinie kaart uit 1770 van Ketelaar staat immers de aanleg, hoewel

summier,nog hetzelfde aangegeven. Dat er vooral in de eerste jaren veel bijgebouwd iszou men op kunnen maken uit het gedicht van Claas Bruin uit dat bekendeplaatwerk: &quot;Geen minder blydschap kimt ge geven, O Wallenstein! O Vechtpaleis!Door uw bekoorlijke dreeven En vijvers, daar men reis op reisVerdoolt, doorveel'veranderingen, In meenig kimstig kabinet;Het lust my tot uw lof te zingen, Want waar men hier zyn voeten zet,Of d'oogen slaat, o Reisgenoten! 't Is al met wellust overgooten.&quot; Jacob Balde was naast bankier ook &quot;Agent van sijn Koninglijke Majesteit vanDeenmarken&quot;. De bouwhuizen Was men de poort doorgegaan dan zag men links en rechts van een ruim, metlinden in strak verband beplant, plein de beide bouwhuizen. Die lindes haddeninmiddels al een flinke hoogte en omvang bereikt. Van een dergelijke situatieis nog een voorbeeld te zien op het Huis te Manpad in Heemstede.Het rechter bouwhuis

was het tuinmanshuis met de paardenstal waarin ruimtewas voor 9 paarden. In de stal was een putwaterpomp voor het drenken van diepaarden. De koetsier had de beschikking over een eigen kamer met bedsteeapart van de tuinmanswoning. Die laatste bestond uit een woonkeuken meteen schouw en bakoven en een bedstee. Daaronder bevonden zich twee provi-siekelders. Over het hele gebouw was een zolder waar het hooi en het stroo la-gen en in een afgeschoten deel ook de haver, dat als krachtvoer voor de paar- 31


















