


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 1. l^i'lail van de Nieuwe Kaartvan I.oencn uil 172(), uilgege-ven door (>)veiis en Morli<'r' IeAnisleitlaiu niel Bereveld iu helluiciden, lelter (J, Jongerhoekdaar beneden, ieilei F en Uyt-vlugt, Icllei&quot; I, de la(eie l)oerde-rij van Ouderlioelc boven. Ou-derhoek zelf ligt legenovei'Bereveld langs de Veelit. ((^oll.EMS) De beide vrienden zouden van Bereveld een volwaardige buitenplaats maken.Het eerste resultaat daarvan is te zien op de kaart van (^ovens en Mortier uit1726, die deze firma maakte voorjacob Balde, de dat jaar nieuw aangetredenambachtsheer van Loenen en Nieuwersluis (afb. 1). Daarop staat een vierkant gebouw, het herenhuis, op de middenas van de park-aanleg, vrij dicht op de weg, met aan de zuidkant, op de grens met het naastge-legen Jongerhoek, een kleiner bouwwerk. Dat moet het koetshuis met de stalzijn, waarvan later nog sprake is. Het huis staat tussen twee boomgaarden met achterin een

grote vijver in eenbroderietuin. Daarachter ligt een kleine gecontourneerde vijver: de goudvis-kom. In de zuidwesthoek is zo te zien een moestuin of een doolhof aangelegd.Of er al een koepel stond is niet goed te zien, maar die stond er wel toen Ser-rurier's zoon Louis Philippus die tekende in 1729 (afb. 2). Op die tekening isgeen spoor van het huis te zien en tot nu toe is van zijn hand ook geen tekeningdaarvan bekend hoewel je dat wel zou verwachten. Op de gravure Nr. 48 in DeZegepraalende Vecht uit 1719 is daarvan evenmin iets te bekennen. Tussen detwee koepels loopt de weg (nu Rijksstraatweg) naar Loenen en het jaagpadlangs de Vecht loopt rechts langs de koepel van Ouderhoek (afb. 3).Geheel rechts op de tekening is nog de paal te zien waaraan een bord in devorm van een arm met hand is bevestigd, die ook op afbeelding 48 van De Ze-gepraalende Vecht te vinden is. 24







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 4. Jongerhoek in 1729 vanuil lietspeelhuis van an).2 volgens on-dersthrifl van de tekenaar l^.P.Serrurier: &quot;gesigl uijt ons speel-iiuijs op jongeihook&quot;. (RAIJTop.Atlas 201,2) Jongerhoek nog in diens bezit (afb. 4). Naar alle waarschijnlijkheid was het bui-tenhuis daarop van hout, evenals Slangevecht in Breukelen dat ook was.Louis Philippus Serrurier (1703-ca 1750) was een vaardig amateur tekenaar.Van hem is een schetsboek, gedateerd 1730, bewaard gebleven met een menig-te tekeningen, waarvan er veel in de Vechtstreek gemaakt zijn. Voorop staat:&quot;Stoffasie boekje 1730. Bestaande in veelerhande figuren geteekend en versa-meld door Louis Philippus Serrurier&quot;.^ Het staat vol met alleraardigste pente- 27























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 13. Het huis van de familie Varlet aan de Keizersgracht (waarschijnlijk nr. 117) in Amsterdam met detuin en het tuinhuis (RAU Atlas Coenen van 's-Gravesloot) 38



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Heel interessant is de beschrijving die het veilingbericht in 1811 geeft van de teverkopen buitenplaats. Die stelt in staat een soort virtuele rondleiding te gevendoor het huis, het koetshuis en het park. Volgt de gids! Men betreedt het park door &quot;een fraaij hek met steene pilasters&quot; dat recht voorhet huis staat op de stenen dam over de sloot [In het talud van de sloot vondschrijver nog de aanzetten in gele ijsselsteentjes van die dam.] Een soortgelijkhek &quot;mede met steene pilasters&quot; staat wat zuidelijker bij het koetshuis. [Warendit nog de hekken waarvoor de hiervoor besproken ontwerpen dienden? Ofwaren het nieuwere, die in rococostijl die van Vreeden Hoff nabij moesten ko-men? Tenzij er nog eens afbeeldingen tevoorschijn komen niet te beantwoor-den vragen.] Verder lopend tot bij het huis betreedt men dit en strekt zich &quot;een roijale gangmet wit

marmer bevloerd en dito plinten&quot; voor de toeschouwer uit. De wandenzijn voorzien van ondiepe nissen in stuc en ook het plafond is &quot;cierlijk gestuca-doord&quot;. Vanuit de gang betreedt men links een &quot;kapitale en moderne [Lode-wijk XVI of zelfs Empire?] met fraaij doek [geschilderd nemen wij aan] behan-gene kamer, rondsom gelambriseerd&quot;. Deze kamer kan verwarmd worden doorturf of hout te stoken in de haard, die naar Engelse trant van drie opstaande ij-zeren platen, waarvan er twee schuin in de hoeken staan, en een liggende isvoorzien. De haard is gevat in een marmeren omlijsting. Het plafond van de ka-mer is betimmerd met een rand waarbinnen een grote schildering is aange-bracht. [Zou Jacob de Wit daar nog de hand in hebben gehad?]Een tweede kamer daarachter heeft ramen op het zuiden, want &quot;hebbendedeze kamer een aangenaam uitzicht over de rijweg en de Vecht&quot;. Het veiling-bericht

meldt dat van deze kamer de &quot;zoldering geplafonneerd&quot; is. [Was datstucwerk of linnen of houten planken onder de balken?] Aan de rechter kant van de gang &quot;opgaande een behangen kamer waarin extradiepe kass(t)en&quot;. [De vraag stelt zich of dit al papier behang is of nog textiel?&quot;Opgaande&quot; wijst op een opkamer] Het vierde vertrek op de begane grond is de ruime keuken&quot; voorzien vanHaardstede, fournuis, aanregtbank[meestal marmer], regen en putwater pom-pen, gootsteen, tinne provisie en andere kass(t)en&quot; [Het fornuis was een ge-metseld blok met een oven en een stookplaats daaronder met vuurplaten er bo-venop] . Onder de opkamer kan de niewsgierige bezoeker de &quot;groote provisieBier en wijn kelder&quot; vanuit de keuken inlopen. De centrale gang eindigt op een dwarsgang, ook met marmeren vloer en stuc-plafond van waaruit twee &quot;secreeten en een kast&quot; te bereiken

zijn. Aan elk uit-einde van de dwarsgang kan men door een deur naar buiten.In het midden van die gang kan men &quot;een gemakkelijke trap opgaande eenbordes&quot; bereiken waar aan een kant een geheime trap [waarschijnlijk achter 39





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Aan de andere kant van deze woning is plaats voor nog eens vijf paarden en eenmestbak. [Voor de geest komt een lang stal- en koetsgebouw zoals dat nog staatbij Sterreschans in Nieuwersluis.] Voor hel stalgebouw ligt een &quot;extra groot voorplein met zware opgaande linde-boomen en een grasparterre&quot;. Vanaf dit plein voert een laan naar de ruimte,&quot;de bassecour&quot;, achter het huis, die eveneens door hoog geboomte omzoomdis. Vandaar uit kan men de &quot;welig groeijende slingerstarre&quot; betreden [dat moeteen sterrebos met meanderende paden zijn, die de landschapstijl aankondi-gen] of naar de andere bossages, de graskom of de boomgaarden &quot;met exquisevruchten&quot; wandelen. De &quot;capitale middenlaan, te wederzijde met welgeconserveerde Haagen&quot; ver-raadt de in 1811 reeds ouderwetse parkaanleg van het buiten. Ook

dieper inhet park spreekt het stuk van &quot;capitale lindenlaanen met haagen, opgaandehaagen, met laanen&quot;, nog &quot;een starrebosch&quot;, maar dan toch ook van &quot;diverseslingerlaanen van beuken en ijpenhaagen&quot;. Tenslotte loopt men door &quot;eenlaan met zware ijpenboomen&quot; [helaas door de iepziekte ons niet meer bekend]en langs een weiland, dat omgeven is door mooi uitgegroeide eiken.Natuurlijk ontbreken de moestuinen met schuttingen er omheen niet waarte-gen leivruchtbomen staan zoals perziken, abrikozen, morellen en ook druiven.De druiven- en perzikenkassen zorgen ervoor dat ook in slechtere zomerseigen rijp fruit op tafel komt. In de koude bakken naast de werkschuur wordende eenjarige planten voorgetrokken. Rond de moestuinen liggen brede sloten waarin veel vis moet zwemmen. Ach-ter de dwarslaan ligt de grote vijver waar een &quot;fraay ijzer hek met halve steenepilasters&quot; voor

staat waar achter [in dit vlakke land!] een waterval zijn water laatruisen. Nog meer naar achteren ligt, ook op de middenas, de &quot;goudviskom&quot;met het [ongetwijfeld hoger gelegen] tuinhuis vanwaar men over de weilandenslot Loenersloot kan zien liggen en men de zonsondergangen kan bewonde-ren. Tenslotte is de aanleg gecompleteerd met een menagerie met bomen erin &quot;als-mede een salon, ter weerszijde met hoender, eenden en duivenhokken en terzijde een extra groote schuur&quot;. Het park met de weilanden besloeg zestien en een halve morgen [13 ha] even-veel dus als zestig jaar eerder. Bereveld was een buitenplaats, die zich kon meten met de beste van de Vecht-buitens, maar had het ongeluk vrij te komen op het slechtst mogelijke moment.Nu staat op het terrein een wat te groot uitgevallen koeienstal.Dat er toch nog een flink aantal buitens is blijven bestaan in de Vechtstreekmag een wonder heten. Het moet de

bijzondere sfeer zijn gekoppeld aan de in- 41






