


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Alb. 1. Roserust, lieL mi in tweehelften bewoDiule biiitenplaats-je aan de Dorpsstraat in Locnen.(Foto auteur) tioneerde, paneeldeuren met hun geprofileerde kozijnen in de gang en het al-lergrootste deel van het stucwerk gespaard. Dat het huis lang verhuurd is geweest zal daar ongetwijfeld aan bijgedragenhebben. De noordelijke helft van het huis, nr 21, bezit nu nog vrijwel de gehele oor-spronkelijke stucdecoratie, de zuidelijke helft, nr 19, die van een gedeelte vanhet plafond en de wanden. Heel bijzonder en letterlijk uniek is de onderteke-ning in houtskool, boven de deur naar de linker voorkamer in de gang, voor dete maken stucdecoratie (afb. 3). In het achterste gedeelte van de voorheen 44







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Mh. 4. Slucdccoratie aan de wand in de gang boven een deur in Dorpsstraal 21. (Foto B. Schoorl) fan van Logteren en zijn vader Ignatius (1685-1736) zijn in de Vechtstreek al eerder ge-signaleerd zoals op Boom en Bosdr&quot;, Hoffwerk^ en Vechtvliet te Breukelen, op Otter-spoor' te Maarssen, op Ouderhoek' te Nieuwersluis en op Nieuwerhoek in Loenen. Hetstucwerk in dit laatste huis vertoont grote overeenkomst met dat van Roserust en moeteveneens van voor September 1737 dateren. (Na die maand werkte Van Logteren in detoen doorbrekende Rococo-stijl) Het meest beroemde werk van Jan van Logteren bevindtzich in en aan het pand Herengracht 475 te Amsterdam, dat bekend staat als het fraaistegrachtenhuis van die stad. Het meest toegankelijk zijn de voorbeelden van hun stucwerkin het Toneelmuseum (fan) en het Bijbels museum (Ignatius), beide eveneens aan

de He-rengracht. In Baarn is de decoratie, ook van jans hand, te bezichtigen in de gang van debuitenplaats Groeneveld, nu kantoor van Staatsbosbeheer. Het buiten Oostermeer aande Amstel ten zuiden van Het Kalfje is geheel en al een voorbeeld van het werk van de VanLogterens, zowel van binnen als van buiten met zelfs een aantal van hun beelden in detuin.^ Vaak werkte Jan van Logteren samen met de gebroeders Husly, die als ornament stucwer-kers op een hoog niveau stonden. Jan van Logteren deed dan het beeldende werk zoals op 47



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Afb. 5. Stucwerk in de gang van Roserust, dat in ca 17.'i.5 doorjan van l.oglcrcn, bceldliouwer in stucen in steen te Amsterdam, werd gemaal<t. De piitto, die de lenle voorstelt, is aangebraclit tegen demuur van Dorpsstraat 23, dat vroeger deel uitmaakte van Roserust. (Foto Schoorl) Roserust depuUo en de drie engeltjes in de wolken. Hel ontwerp voor de decoratie was ge-woonlijk wel geheel van zijn hand.Een interessante vraag is of de ondertekening van zijn hand is of van die van de Husly 's. In 1726 was de omvang van de tuin nog vrij bescheiden (afb. 10) met een mid-denlaan tussen twee perken. Door latere aankopen verdriedubbelde hetgrondoppervlak tot ruim 6100 m^, waarbij ook buurhuizen werden verworven.Die situatie wordt in 1832 aangetroffen op de rainuutkaart bij het begin van hetkadaster (afb. 11). De toenmalige eigenaar beschikte zelfs over een uitgangnaar de Vecht over een lang perceel

waarop ook een koepel stond. Was er druk-te op de Herenweg dan zat je in de koepel daar en was er wat te doen op deVecht dan dronk je aan het water een glas. Van de oudste koepel aan de weg is geen afbeelding gevonden, maar wel vaneen later exemplaar, dat in 1871 is verrezen op de plaats van de toen wellichtbouwvallige koepel, die toen is afgebroken (afb. 12). De oude koepel, ook vaaktuin- of speelhuis genoemd, mat 5x5 meter, de nieuwe 4,5 x 4 m. 48











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 All). 9. Hekontwerjj van niogelijkjaii van l,ogteren, dat sterke gelijkenis vertoont met het hek vanRoserust. Omdat de smid voor de naam van het buiten een plaats moest vinden is er een tweede bo-veiircgel bijgesmeed. (Kimsthist. Inst. Univ. Leiden) Hij bestendigde zijn relatie met de Bickers nogal spectaculair door in 1669 met Cathari-na Bicker (1642-1678), vrouwe van Engelenburg, te trouwen. Dat was echt een coup,want daarmee belandde hij in de machtigste kringen van de Republiek.Zijn aanzien en zijn vermogen voeren daar wel bij, maar zijn ervaring aan het DeenseHof deed hem verlangen naar een adellijke titel. Omdat hij ook voor de Oostenrijkse keizerLeopold I zaken in de Republiek behartigde kreeg hij het voor elkaar om voor f2200 de ti-tel &quot;Freiherr&quot; verleend te krijgen; bij ons vertaald in &quot;baron &quot;. Dat ging gepaard met een mooie adelsbrief in

een gouden doos en een gevierendeeld wapenmet als hartschild de Habsburgse tweekoppige adelaar. Tijdens de inval van de Fransetroepen in 1672 onder maarschalk De Luxembourg wist hij van een Parijse relatie eenvrijgeleide te bemachtigen. Hij werd daarom door admiraal Cornelis Tromp gevraagd tebemiddelen om Tromp 's buiten in 's-Graveland, Trotnpenburgh, te vrijwaren van ver-nieling. Dat lukte niet omdat Tromp niet over de brug kwam met de benodigde gelden. Om 53



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Afli. 10. Gedeelte van de kaart van Jacob Balde's Gerecht van Loenen en NieiivversluLs uil 172(i. Metpijl is aangegeven waar het huis met tuin lag waaruit Roserust zou groeien. Tromp te treiteren heeft De Luxembourg toen de bijzondere bomen waar Tromp erg trots opwas laten omhakken en het huis laten plunderen. Zulks is ie lezen in bewaard geblevencorrespondentie van de maarschalk. Tromp verweet De Petersen dat hij zich niet correctvan zijn opdracht had gekweten en zich zelfs niet had ontzien lood (van het dak) en beel-den mee te nemen. Er is nog over geprocedeerd, maar Tromp kreeg geen genoegdoening.De Petersen zelf kwam er ook niet zonder kleerscheuren af, want hij moest f2147 alsbrandschatting voor zijn Utrechtse huis, f312 voor Heiligenberg en nog f500 als losgeldvoor gegijzelden plus f750 als hoofd- en familiegeld betalen. Jacob had een zoon Ernst Jacob (1674-1717), die met

Margaretha Fehrsen trouwde. Hijerfde het huis in Utrecht waar hij al eerder woonde en waar zijn drie kinderen werden ge-boren, twee zoons en een dochter. 54















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 10. GAL Memorieboek 1710-181), nr 70 16/12 1736. 11. RAU toeg.49, nr 1147 Dorpsger. Loenen 1727-1757,volnr 112 en 1146, volgnr 61; Elias dl II blz.890. 12. GAA Ondertr. reg. .581/258, 24/10 1738. 13. GAL nr 70 1/5 1742 tot 12/10 1763 Adriaan van Vianen schepen van Loenen. 14. RAU toeg.49, nr 1147, volgnr. 186. 15. GAL Memorieboek 1710-1811, nr 71, 13/2 1763. 16. GAA, vak F, Kah'f, drG. De Illustere Baronnen De Petersen 1952. Het cursief gedrukte stuk over de DePetersens is in sterk verkorte vorm overgenomen uit dit boekje. 17. Elias deell,blz.363. 18. RAUloeg. 49nr 1156 24/1 1765 en 29/7 1772. In dit stuk staat dat mevrouw De Petersen Schijn-rust kocht van Goris 't Hoen. Nu was Kors 't Hoen, meestermetselaar te Loenen, die een aantalhuizen verhuurde, al in 1761 overleden. Mogelijk is Kors zijn zoon. In 1762 wordt Jan Meyeringals eigenaar van

Schijnrust genoemd; trad Kors als tussenpersoon op? Nr 1146 volgnr 165 Schijn-rust was in 1752 van Willem Toll, die van daaruit de boerderij De Peereboom aan de Slootdijkverkocht. 19. GALBelastingopgaven 1769-1811, 1781. 20. (;AL Memorieboek 1710-1811 13/6 1765.21.GAL idem, 1784lotl8ll. 22. KLAnr41, nrs A 429,huis en plaats 3 lOm-, nr 430 plaisierbosch tot vermaak 950m'-, nr431 boom-gaard I210m''^, nr 432 koepel 25m^, nr 433 tuin 1990m2, nr 434 menagerie 112m-, nr 435 huis enplaats en nr436 [Roserust] I040m''^. 23. KLAnrl71. 24. KLA nr 280. 25. KI,Anr313, 409. 26. Elias I blz. 395. 27. RAU toeg. 34.1, nr 547, volgnr 406. 28. Munnig Schmidt, E. en A.J.A.M. Lisman, Plaatsen a /d Vecht en de Angstel, Alphen 1997, blz. 243,248 en 259. 29. KlA nr 411, 413, 434, 640. 30. HA nr 700, 755. 31. KLA nr 1447. 61




