
........ maar Gijnwens roept my voort,
’k Zie ’t prachtig Tuinhek, dat een ieders oog bekoord,

(uit het rijmwerk in Hollands Arcadia)

Wanneer men op onze reis langs de Angstel in de richting van Loenersloot, de
buitenplaats Middelvaart gepasseerd heeft, komt men in een gebied waar het
geslacht Valckenier zijn sporen heeft nagelaten. Te denken valt aan het nog
bestaande Valk en Heyning doch ook noordelijker zijn telgen uit dit geslacht
actief geweest. Ten aanzien van de buitenplaatsen beperkt zich dat tot Landlust
en Geyn Wensch. 

Moeizame verbindingen
De Valckeniers hebben zich ontwikkeld tot een geslacht van zeer vooraan-
staande bestuurders en regenten, vooral – wat genoemd kan worden – de Amster-
damse tak. Van hen waren de zomerse buitenverblijven in hoofdzaak nabij
Baambrugge te vinden, in de richting van Loenersloot. Vandaar dat hun be-
stuurlijke belangstelling ook naar de verbindingen van onze regio met Amster-
dam uitging. Die waren in de tijd van het 12-jarig bestand nog zeer gebrekkig;
de landwegen waren in het begin van de 17de eeuw tot ver in de 18de eeuw – ze-
ker gedurende de wintermaanden – voor koetsen en wagens vrijwel onbegaan-
baar. Eigenlijk werd het gebruik van het Zand en Jaagpad reeds in de eerste ja-
ren van zijn bestaan geteisterd door de ongunst der weergoden; vgl. de
doorbraak van de Lekdijk Januari 1638 (Afb.1). De wateroverlast verergerde
nog de gevolgen van de pest-epidemie, die in onze regio gedurende 1635 en
1636 huishield en – afhankelijk van de plaats van inwoning – grote aantallen
slachtoffers eiste. 
In die jaren werd het zandpad – vooral dat langs de Hoolendrecht – regelmatig
overspoeld door het winterwater, zodat de gecommitteerden voor het Zandpad
vaak tot herbezanden moesten besluiten. Honderdvijftig jaar later was de si-
tuatie nog niet veel beter en nog weer 50 jaar later, in 1807 werd de secretaris
van Abcoude-Baambrugge nog gelast tot verbeteriung van de weg in ’t Geyn tussen
den dorpe Abcoude en de Velterslaan over te gaan, waardoor men weer naar Weesp en
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vice versa zou kunnen komen, welk einde weg dikwijls ’zomers niet bereden kan wor-
den en des winters althans zelden of te nooit.1 Wanneer in het eerste decennium van
de 19e eeuw ten behoeve van het Franse bestuur een zeer grondige inventari-
satie van de toestand van ons land plaats vindt schrijft het plaatselijk bestuur
aan de prefect dat Weesp niet alleen in de winter zeer slecht met een koets te bereiken was,
terwijl de verbinding met Vinkeveen er niet veel beter aan toe was. Deze situatie gold in
feite voor vrijwel alle landwegen in onze omgeving.
Niet zo verwonderlijk dus dat, toen de steden Amsterdam en Utrecht plannen
beraamden voor de verbetering van de mogelijkheden voor het scheepvaart-
verkeer tussen Amsterdam en het achterland, ook gesproken werd over de ge-
lijktijdige aanleg van een wagenweg tussen Ouderkerk en Abcoude, als verlenging
van de weg Amsterdam–Ouderkerk.

Na niet eens zo lange onderhandelingen werd in 1626 octrooi verleend aan de
steden Amsterdam en Utrecht om een Zand en Jaagpad aan te leggen tussen
Ouderkerk en Nieuwersluis en een wagenweg tussen Ouderkerk en Abcoude.
Het zand en jaagpad zou aansluiten op de reeds bestaande jaagpaden Amster-
dam-Ouderkerk en Nieuwersluis–Utrecht. De reden dat de steden Utrecht en
Amsterdam tot deze aanleg besloten, was gelegen in de behoefte van de sinds
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Afb.1. De doorbraak van de Lekdijk in 1638, die grote overstromingen in het Utrechtse tot gevolg
had (Atlas van Stolk).
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1590 tot grote bloei komende Amsterdamse handel, aan een betere en vooral
veiliger verbinding voor de binnenvaart van Amsterdam met het achterland,
terwijl de stad Utrecht deze handelsvaart dóór de stad wenste te behouden ter
inning van tolgelden. Tot dan toe was de binnenvaart genoodzaakt van Am-
sterdam “buitenom” naar Muiden te varen over de weinig beschutte en nog aan
eb en vloed onderhevige Zuiderzee, teneinde de route langs de Vecht te kun-
nen benutten. Voor de kleinere zeilschepen lastig en soms gevaarlijk.
Wel was anderhalve eeuw eerder een verbetering tot stand gekomen – de Nieu-
we Wetering of Rechte Angstel – (Afb. 2), doch deze route was, onder meer
door de hier en daar aanwezige kwakelbruggen, waar de zeilschepen van de han-
delsvaart met gestreken mast onderdoor moesten, nog steeds ongeschikt voor
de “grotere” binnenvaart, terwijl door het ontbreken van een zandpad langs de
rivier ook de getrokken scheepvaart niet tot de mogelijkheden behoorde. Be-
staande oeververbindingen moesten geleidelijk vervangen worden door brug-
gen die geopend konden worden. De Hulksbrug, nabij de taveerne De Hulk (nu
de Eendracht) en de Heinkuitenbrug beide te Abcoude werden eveneens aange-
past aan strengere eisen. De bestekken voor deze werken zijn in copie bewaard
gebleven.2 Afbeelding 3, waaraan het jaartal 1626 wordt verbonden, geeft de
toestand bij Baambrugge weer :Zo loopt het weiland nog zonder meer tot de
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Afb.2. Kaartje met de trekroute tussen Utrecht
en Ouderkerk-Amsterdam met de Nieuwe
Wetering als verbinding tussen Vecht en Ang-
stel–Gein.
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oever van de Angstel door en is van het jaagpad nog niets te zien, terwijl als toe-
gang tot Baambrugge een brug is getekend, die te smal is voor een karos of boe-
renwagen!

Het Zand en Jaagpad
Na de verlening van het octrooi voor de aanleg van het Zand- en Jaagpad door
de Staten van Holland en West-Friesland in april 1626 werden de uitvoering en
het beheer – o.a.vergunningverlening en hoogte alsmede inning van tolgelden
e.d. – in handen gelegd van door Amsterdam en Utrecht afgevaardigde ge-
committeerden, uit de zittende bestuurders of afgetredenen gerecruteerd. Het
was in feite een gemeenschappelijke regeling avant la lettre, waarbij de ver-
plichtingen van de stad Utrecht door het provinciaal bestuur van Utrecht wa-
ren overgenomen. De gecommitteerden kwamen ter voorbereiding van de uit-
voering en voor de regeling van zich voordoende kwesties regelmatig bij elkaar
op plaatsen langs de route. Zo werd het verslag van een bijeenkomst gevonden
op 5 en 6 mei 1637 waarbij o.a. werd behandeld het versoeck van de Heer Schepen
Valckenier om te mogen leggen een brugge voor syn huys tot syn eygen costen en inghelycks
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Afb.3. Baambrugge ca. 1626 naar het zuidoosten nog zonder jaagpad (Jb.Niftarlake 1998).
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deselve te onderhouden als oock aanvullen: ’t selve geaccordeert ende toegestaen.3 Het zal
een brug zijn geweest, die vanaf het zandpad over een poldersloot het huis be-
ter bereikbaar maakte. 
De genoemde schepen was dr. Wouter I Valckenier, (1589-1650), in 1634 juist
schepen geworden en benoemd tot een der gecommitteerden namens Am-
sterdam voor het Sandpadt tussen Ouderkerck ende Nieuwersluys.

Het geslacht Valckenier
De relatie van Wouter I Valckenier met Baambrugge was al van eerdere datum:
bij de uitwerking van het plan van aanleg voor het zandpad had men behoefte
aan een mogelijkheid van nadere plaatsbepaling, zodat in de archivalia sprake
is van het gedeelte tussen Baambrugge en het huis van Valckenier en van het
gedeelte tussen het huis van Valckenier en Loenersloot. Gezien het feit, dat de
vader van Wouter reeds in 1613 was overleden, moet daarmee Wouter I Valcke-
nier zijn bedoeld.
Laatstgenoemde was een kleinzoon van degene die als de stamvader van de
Amsterdamse tak van dit geslacht moet worden beschouwd: Jan Jeliszn Valcke-
nier (1522 Kampen – ’92 Amsterdam) in eerste echt verbonden met een koop-
mansdochter uit Bergen in Noorwegen, waar hij woonde en handel dreef. Na
haar kinderloos overlijden is hij teruggekeerd naar Kampen, in het bezit van
een secretelyk van de Koning van Denemarken, waar Noorwegen onder ressorteerde, ver-
kregen commissie als agent, zodat hij de koophandel op Denemarken en Noorwe-
gen kon voortzetten. Hij stond in persoonlijk contact en op goede voet met ko-
ning Frederik II van Denemarken, die van 1559 tot ’88 regeerde. In diens
opdracht liet hij een schip bouwen in Holland en leverde hij een menigte ver-
schillende zaken zoals: 200 kanonnen, 50 koeien, een rijtuig voor zes personen,
verfstoffen voor het verven van laken, 200 rollen ongebleekt linnen, ijzer en
spijkers, specerijen en kruiderijen, zout, bakstenen en cement, steenkool en
salpeter en zelfs een hele boomgaard4. Ook vroeg de koning voor hem een goe-
de organist, ongetrouwd, te zoeken, verder goede ambachtslieden om in De-
nemarken schepen te komen bouwen en een wapensmid. Hij werd betaald met
scheepsladingen graan, vis en dennehout, dat hij uit IJsland moest gaan halen!
Daarnaast kreeg hij vrijdom van de Sonttol en allerlei andere gunsten.
In 1557 blijkt hij met zijn vader in Amsterdam te wonen; nadat hem tijdens de
woelingen rond de reformatie was aangezegd dat hij de stad Kampen moest
verlaten.5

In Amsterdam hertrouwde hij in 1550 met Mary Jansdr Tengnagel (†1562), een
telg uit het gelijknamige geslacht (waarvan een minder gunstige indruk werd
verkregen bij de bespreking van de buitenplaats Sorgvrij).6 Zij kregen 10 kin-
deren, waarvan verscheidenen trouwden met kinderen uit toen reeds in ont-
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wikkeling zijnde regentengeslachten, o.a. het geslacht Pauw. Het gezin van Jan
Jeliszn. Valckenier en Mary Tengnagel is afgebeeld met 9 van hun kinderen op
een schilderij, toegeschreven aan Cornelis Teunissen (Afb. 4).
De oudste zoon van Jan Jeliszn, nu Gillis I = Jellis geheten, (1550-1613) was
koopman, maar vervulde ook reeds een aantal bestuursfuncties, o.a. raad ter
admiraliteit te Amsterdam (1600-’13), regent van het Leprozenhuis (1583) en
kapitein der burgerij. Hij trouwde in Hamburg met Claertgen Pauw, zuster van
de latere Amsterdamse burgemeester Reinier Pauw. Na het overlijden in 1613
van Jan Valckenier heeft zijn weduwe in 1615 het woonhuis Oudezijds Voor-
burgwal 57 – daer de twee valcken uythangen – verkocht, waarna de rechtsopvolger
het huis liet afbreken en er een nieuw, door de beroemde stadssteenhouwer
Hendrick de Keyser ontworpen, huis, De Gecroonde Raep, liet bouwen, dat
o.a. in een cartouche het jaartal 1615 draagt. 
Gillis I Janszn Valckenier en Claertgen Pauw kregen 16 kinderen, waarvan de
tweede zoon, die de volwassen leeftijd bereikte, de reeds genoemde Wouter I
Valckenier was. Hij was o.a. burgemeester in 1644, ’47, ’48 en ’50 en woonde in
1650 –  het jaar van zijn overlijden – in de Spinhuissteeg. Hij zal de brand van
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Afb.4. Het gezin van Jan Jelisz. Valckenier en Mary Tengnagel met negen kinderen ca 1560 toege-
schreven aan Cornelis Teunissen (Amst.Hist.Mus.).
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1643, waarbij het oude Spinhuis vrijwel geheel afbrandde, hebben meege-
maakt alsmede de daarop gevolgde nieuwbouw. Te denken valt aan het toe-
gangspoortje van het nieuwe Spinhuis met het beroemde opschrift van P.C.
Hooft: Schrik niet, ik wreek geen quaat, maar dwing tot goet; straf is mijn hand, maar
lieflijk mijn gemoet.

Wouter I Valckenier is twee maal getrouwd geweest: in 1619 met Catharina van
Drongen (1599-1624)en in 1627 met Aafje Appelman (1598-1669). Beide echt-
genotes lieten hem kinderen na: zijn eerste echtgenote onder andere Gillis II
(1623-’80), zijn oudste zoon, genoemd naar zijn grootvader Jellis, welke zoon
het magnificat had en zich ontwikkelde tot een zeer gezaghebbend burge-
meester van Amsterdam. Ook zijn tweede echtgenote liet hem kinderen na,
o.a. de kinderloos overleden Sybrant ( 1634-’65) die bij zijn overlijden nog in
de Spinhuissteeg woonde. Sybrant heeft een dubbel huis laten bouwen op de
Herengracht, (thans nr. 456, bij de Nieuwe Spiegelstraat. Hij heeft de voltooi-
ing van dit huis, (1671), niet gehaald door zijn vroegtijdig overlijden in 1665.
Wel heeft hij wegens zijn leeftijd een rol mogen spelen bij de feestelijke eerste-
steen-legging voor het nieuwe stadhuis op de Dam, het latere Paleis: de idee
was dit te laten doen door vier nog jeugdige zonen van de vier regerende bur-
gemeesters. Dat is niet geheel gelukt, zodat de tekst luidt:

Dezen eersten fondamentsteen is gelegd door
Gerbrandt Pancras

Jacob de Graeff 
Sybrant Valckenier

En
Pieter Schaep

Der Heeren Burgemeesteren Soonen en Neeven
Den 28 Oct. 1648

Een jaar later (1649) werd de zoon uit het eerste huwelijk van Wouter I, Gillis
II, reeds op 26-jarige leeftijd, derhalve juist handelingsbekwaam geworden, ver-
kozen tot schepen (Afb.5). Niet lang daarna overleed Wouter I. Terzijde zij op-
gemerkt dat de oudste zoon van de jongere broer Jacob van Wouter I, Cornelis
Jacobszn Valckenier (1640-1700), getrouwd met Catharina van Heyningen
(1641-’95), de bouwheer was van Valk en Heyning, waarover wellicht in een der
volgende jaarboekjes meer.

Gillis II verwierf na het overlijden van zijn stiefmoeder o.a. het buiten van zijn
vader in Baambrugge, welk huis dan nog steeds geen naam heeft. Deze band
met Baambrugge maakt het niet zo verwonderlijk, dat Gillis II, een machtig
man, ook benoemd werd tot commissaris van het Utrechtse Zandpad (1661
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Afb.5. Gillis II Valckenier (1623-1680) door Wallerant Vaillant (Amst.Hist.Mus.).
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eerste vermelding van Gillis II in de archivalia van de commissarissen).7 Gillis II
was getrouwd met Jacoba Ranst (1622-’76).
Hij was o.a. bewindhebber van de O.I.Comp. (1657) en gedurende vele jaren
burgemeester van Amsterdam. Vanaf 1665 ontbreken tot en met 1679 slechts
de jaren ’67, ’69, ’71 en ’72, alsmede ’75 en ’77; dat zijn slechts 6 van de 15 ge-
noemde jaren. Het verslag van Henry Sidney aan de earl of Sunderland in Den
Haag 19 augustus 1679 spreekt boekdelen over de macht die Gillis II in Am-
sterdam kon uitoefenen: ‘MyLord I come yesterday to Amsterdam, when I saw a great
many fine things and little worth giving you an account of. I made Monsieur Valconier a
visit more outof curiosity than kindness, though he is now pretty well inclined to us. I had
a mind to see what kind of a man it was that could make himself so absolute as he hath
done in that town: for I assure you the great Turk [de Turkse Sultan] hath no more ab-
solute dominion and power over any of his countrymen than he hath in Amsterdam; what
he saith is ever done without any contradiction; he turns out and puts in who he likes,
raises what money he pleases, does whatever he has a mind to, and yet he walks about the
streets just like an ordinary shopkeeper. He complains mightily of their poverty, and saith
this war hath almost quite ruined them; he hopes, if it please God, to let them have peace
with the King of England and the King of France, that they may recover.’

De enigszins merkwaardige reeks van jaren waarin Gilles II tot burgemeester
werd gekozen brengt ons op de wijze waarop de vier burgemeesters in het mid-
den van de 17e eeuw werden verkozen, hetgeen telkenjare op 1 februari plaats
vond. De oud-burgemeesters, de schepenen alsmede de oud-schepenen kwa-
men dan bijeen en kozen voor het komende jaar drie burgemeesters. Nadien
werd uit het aftredende college de vierde burgemeester gekozen, die geduren-
de het eerste kwartaal het voorzitterschap van het nieuwe college vervulde.
Voorafgaand aan de verkiezing vond een vooroverleg plaats: de groote cuyp, zoals
de kroniekschrijver Hans Bontemantel deze bijeenkomst aanduidde. Met cuyp
verwijst hij naar de kuiperijen, die ongetwijfeld met deze verkiezingen samen-
hingen.

Naast bestuurders ook ossenweiders
Van Middelvaart naar Loenersloot gaande langs de Angstel is op de z.g. Water-
liniekaart van Ketelaar (ca. 1770), na Middelvaart een tweetal boerderijen te
zien, genaamd Vecht en Geyn en Schoonzicht. Daarop volgt op deze kaart de
naam Landlust (Afb. 6). Op de kaart van Gerrit Drogenham, ruim 3/4 eeuw
eerder, stond daar “De Heer Schepen Wouter Valckenier” (Afb. 7). Dit is niet de
reeds genoemde burgemeester maar een naar deze genoemde kleinzoon, zoon
van de hiervoor genoemde burgemeester Gillis II Valckenier. Deze Wouter II
(1650-1707) stond bekend als een voornaam ossenweider, waartoe hij geleide-
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lijk zijn bezit aan weiland, soms met opstallen, in onze omgeving vergrootte:
o.a. in 1682, Transport aen en ten behoeve van Wouter Valckenier, secretaris van de Stad
Amsterdam, een bruyckweer lants met syn werf, huysinge en syn plantagie soodanigh de-
selve is leggende tussen de Baembrugh ende Loenersloot, belent de Moolensloot aldaer,
strekkende voor van de Wagenwegh tot den Indyck, groot omtrent ( agter den anderen ge-
continueert) 15 mergen, door procuratiehouders van de voochden van de kinderen van
Willem Jacobs verkregen van de weduwe van Willem Jacobs Dyckert.8 Hieruit zou later
na vereniging met hetgeen op de kaart aangeduid wordt met Valk, de buiten-
plaats Landlust voortkomen, waarvan in het meergenoemde boek van Rade-
maker geen afbeelding voorkomt. Het was in 1729 kennelijk nog niet vermel-
denswaard.
Wouter II heeft ook elders in Abcoude-Baambrugge een boerderij met lande-
rijen en nog 9 morgen los land (zonder opstallen) verworven, hetgeen o.a.
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Afb.6. Kaartuitsnede Water-
liniekaart van Ketelaar ca.
1770, met ‘Landlust’.
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duidt op zijn ossenweiderschap. Dit bleek uit de estimaties (taxaties) van het
onroerend goed uit zijn nalatenschap.9

Wouter II Valckenier trouwde op 20 jarige leeftijd (1670) met Anna Maria
Trip(1652-’81) en woonde bij het leven van deze echtgenote in het welbeken-
de Trippenhuis op de Kloveniersburgwal. Over de trouwerij schrijft Bonte-
mantel: De bruiloft te huyse van Trip ofte bruyt – synde een der aansienlijxste in de stadt
– is groot ende costelyck geweest. Meenichte van vierwercken syn snachs aengestoocken, die
soo op ’t water, in de lucht als op ’t land haer werck hebben gedaen. Het Oost-Indisch huys
wiert met natte sylen ende dubbele wacht en waeckers bewaeckt om ongelucken van brant
te verhoeden, ende den Bewinthebber Hendrik Scholten gecommitteert om dien nacht op ’t
voorschreven huys te blijven, met recommandatie van goede sorg te draegen. Het verwon-
derde ydereen dat Burgemeester Valckenier soo luytruchtige gedoen toelaet, aengesien de
groote peryckelen en de willekeur sulx verbieden.10 Zien wij hier een uiting van de
macht die burgemeester Gillis II Valckenier – vader van de bruidegom – kon
uitoefenen ?

Na het overlijden van Anna Trip in 1681 vestigde Wouter II zich met zijn kin-
deren – vier dochters en een zoon – in het door hem gekochte huis Marseille
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Afb.7. Kaartuitsne-
de van Amstelland
met de Angstel bij
Baambrugge met
‘De heer Scheepen
Wouter(II) Valcke-
nier’ ca.1700.
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op de Keizersgracht schuin over het Molenpad, thans nr. 401, en in gebruik als
filmmuseum. De naam Marseille ontleent het huis aan zijn gevelsteen (Afb.8),
een stadsgezicht van Marseille voorstellende.
Wouter II hertrouwde in 1685 met Maria van Baerle (1647-1713), welk echt-
paar geen kinderen kreeg. De archieven van het gerecht Abcoude-Baambrug-
ge vermelden taxaties van de nagelaten goederen van Wouter II, telkens 1/5,
hetgeen duidt op de 4 dochters en zoon Gillis III (geb. 1681).11

Eén van deze dochters van Wouter II, Julia (1680-1717), mogen wij als het zor-
genkind van de familie zien: Haar eerste echtgenoot, mr. Jan Clifton, secretaris
van Amsterdam (1701), was een doorbrenger, die zich op ergerlijke wijze door
klaplopers liet uitplunderen, zodat op verzoek van Julia door schepenen een
scheiding van goederen tussen hen werd uitgesproken.12 Door overlijden van
Jan Clifton in 1705 werd dit huwelijk definitief ontbonden. 
Tijdens haar 2e huwelijk, met Rogier van Weert in 1707, ontwikkelde Julia de
merkwaardige gewoonte om in vermomming aan het Amsterdamse nachtleven
deel te nemen: ...... dat Julia sich soo verliep dat zij heur niet ontsagh de infaamst hoer-
en speelhuysen selfs des nachts te frequenteren en in alles sich schandelyck te gedraagen ....
dat des niettegenstaande de selve Julia ter plaatse van beter gedragh sich veel erger komt
aen te stellen, zijnde zij Julia nu onlangs zaterdags en zondagsnachts te clocke een uyr
door zeeckere jongelingh ende welcke passerende het steeghje oft slopje tusschen de Zingel en
Heerengraft naast aen de Boulingsloot ontdeckt en gevonden in het aller infaamste en
plugge hoerhuys genaemt de Spelonck dansende onder de pluggen (ruige kerels) en hoe-
ren aenhebbende meyts klederen. Welcke jongelingh haer soo ver bracht dat hij haer klede-
ren weder gaff en des meijts klederen deed uyttrekken, dat daerop desselve Julia ende voor-
noemde jongelingh uytgegaen synde, sy Julia tegen denselven jongelingh zeide, heb je geen
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Afb.8. Naamsteen van huis Marseille, Keizersgracht nr. 401 (Foto RDMZ).
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geld genoegh als wij daer koomen ick sal een briefje teekenen al was het van duysent gul-
den. Dat de voorschr. Julia met de jongelingh voortgaende door de Heysteegh achter de ba-
gijn langs door de Kalverstraat en deselve jongelingh ondertussen hadde gemerckt dat drie
off vier manspersoonen, die in de voornoemde Spelonck met haer hadde gedanst haer wa-
eren volgende, deselve jongelingh verlegen wordende het voorstel van Julia om een soopje
onderwegen te drinken haer toestond seggende tegen haer, omtrent voor de korpsguarde der
ratelwacht komende: hier kunnen wij een soopje krijgen en klopten daeraen om hem selve
en haer Julia alsoo in veyligheyt te brengen, vragende sy Julia aen de jongelingh ‘ist wel
een hoerhuys’, die haer daervan verzekert hebbende en open gedaen zijnde tesamen daerin
gingen. 
Welcke Julia aenstonds de sergeant, menende dat het de hospes was, een soopje vroeg, dat
daerop de corporaal te voorschyn komende, haer aensprack en haer by haer naam noe-
mende, waerover sy in groote furie uytvoer niet doende als schelden en raasen te meer dewyl
sy gewaer wert dat se gevangen was, roepende dat sy van dien jongelingh bedrogen was,
dat hij haer daer gebracht hadt, in plaetsche van met haer na de Zeedyck te gaen, soo als
ze affgesprooken waren, dat des anderen daeghs daerop de capiteyn der ratelwacht met per-
missie van de heer hoofdofficier de voorn. Julia heeft laten loopen, werdende affgehaelt
van seeckere vrouspersoon, dat wyders haer suppletor oock ter ooren is gekomen, dat desel-
ve Julia oock onlanghs sich opgehouden heeft gehadt in den hoerhuys op de hoeck van de
Capelsteegh by de Zeedyck ....13 (Uit Genealogie geslacht Valckenier van Jhr drs H.S. van
Lennep,d.d. April 1983.)
Er moesten nu wel maatregelen genomen worden en haar echtgenoot, Rogier
van Weert, belooft de schepenen Julia te synen huyse soo danigh te bewaren dat de-
selve sich niet te buyte sal kunnen gaen.14

Familieberaad leidde er echter een jaar later toe, dat op verzoek van haar broer
Gillis en haar beide zwagers, Julia voor de tijd van vier jaar werd opgenomen in
het ‘beterhuis’. Het einde van deze opname heeft Julia echter niet mogen mee-
maken, daar zij in 1717 kwam te overlijden. 

De zoon van Wouter II, naar zijn grootvader Gillis III geheten (1681-1766), was
een liefhebber van het buitenleven en een groot voorstander van de vetwyjery15.
Geen wonder derhalve dat hij zijn vader Wouter II opvolgde als eigenaar van
Landlust. Aan Wouters II oudste dochter, Anna Jacoba (1676-1743) werd het
nog steeds naamloze huis in Baambrugge, dat haar overgrootvader Wouter I
had gebouwd, toegescheiden. Zij was in 1693 getrouwd met mr. Joan van der
Voort (1667-1727), een telg uit een Vlaams geslacht dat in de jaren rond de val
van Antwerpen (1586) naar de Noordelijke Nederlanden uitgeweken was.
Dit geslacht deed reeds in Antwerpen van zich spreken door het daaruit voort-
komen van diverse cultuurdragers. Het meest bekend is Cornelis van der Voort
die, eenmaal in de Noordelijke Nederlanden gevestigd, aan de ontwikkeling
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van het fenomeen ‘schutterstuk’ heeft bijgedragen. Van hem wordt een schut-
terstuk uit ca. 1615 in het Rijksmuseum bewaard. Zijn broer, Hendrick (Hans),
kocht in 1606 drie toen nog onbebouwde terreinen, waarop hij twee huizen liet
bouwen, o.a. het latere Rembrandthuis. Het hoekhuis daarnaast vererfde aan
de reeds genoemde portretschilder Cornelis van der Voort. Hans was onge-
huwd en liet ook geen kinderen na.
Een derde broer Isaac van der Voort heeft als trotse vader aan de wieg gestaan
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van o.a. zijn zoon Abraham van der Voort, eerst getrouwd met Hester van der
Voort. Het was hun zoon, de eerder genoemde mr. Joan van der Voort, de echt-
genoot van Anna Jacoba Valckenier, die daarmee eigenaar werd van de, uit het
oorspronkelijke bezit van Wouter II ontstane naamloze buitenplaats. Na het
overlijden van Hester huwde Abraham met Catharina Valckenier Jacobsdr. Op
de bijgaande afbeelding (Afb. 9) van een gedeelte van de Nieuwe kaart van
Mijnden uit ongeveer 1710 prijkt de naam Van der Voort, waar 10 jaar tevoren
Gerrit Drogenham nog de naam Ranst Valckenier schreef. De naam Ranst had
die Valckenier, Pieter, aan zijn naam toegevoegd, zoals wel meer gebeurde, af-
komstig van zijn moeder, Jacoba Ranst.

Deze Pieter I Ranst Valckenier (1661-1704) was een jongere broer van Wouter
II – eigenaar van Landlust – en werd eveneens een voornaam ossenweider. Hij
was o.m. bewindhebber van de O.I.Comp. 1693, heemraad en schepen van de
Watergraafs- of Diemermeer, commissaris van het Utrechtse Zandpad. Hij was
getrouwd met Eva Susanna Pellicorne (1670 – 1732). Zij hadden een zoon, Pie-
ter II (1691-1738), vrijheer van Asten en Ommel, gehuwd met Bregje van Ghe-
sel (1698-1753). Zijn testament dateert van 26 Maart 173816 aan welke akte Pie-
ter II, die eigenaar werd van de hofstede Hogergeest onder Velsen, op dezelfde
dag nog een afzonderlijk akte toevoegde. Daarin bepaalde hij dat zijn echtge-
note uit zijn nalatenschap een legaat ten bedrage van ƒ40.000,– mocht afzon-
deren, hetgeen zij mocht schenken aan diegenen van comparants broeders en zus-
ters of derzelver afkomelingen die Bregje daarvoor zou aanwijzen. Zij mocht zelfs het
gehele bedrag aan één persoon schenken! Voorwaarde daarbij was: ‘dat deze dis-
positie wel geheim zal moeten blijven’ !!
Pieter II was o.m. directeur-generaal over de Noord- en Zuidkust van Afrika,
een functie die o.a. ook vervuld werd door Joan van Sevenhuysen, van 1724 tot
’33 eigenaar van Langverswegen.17

Na het overlijden van Pieter II Ranst in 1738 werden onder de bewindhebbers
van de V.O.C. geen Valckeniers meer aangetroffen, terwijl de buitenplaats, – nu
Geyn Wensch geheten – van 1727 tot ’73 geen eigendom is geweest van een lid
van de familie Valckenier. Wel blijken de zeeën in de jaren 1760 en ’70 te zijn
bevaren door een spiegelschip, ‘Geinwensch’ geheten, dat op 23 October 1775
nabij Ceylon is vergaan. Welke eigenaar zijn geld in dat schip heeft gestoken is
niet uit de archivalia tevoorschijn gekomen. 

De broer van genoemde Pieter II, Adriaan Ranst Valckenier (1695-1751)
bracht het in 1737 tot gouverneur-generaal van Nederlands Indië, doch ein-
digde zijn leven in de gevangenis in afwachting van een proces over een moord-
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partij, bekend staande als “de moord der chinezen”, waarvoor hij verantwoordelijk
werd gesteld.
Zijn vader, Pieter I Ranst Valckenier had aan zijn weduwe, als moeder en voogdes-
se van hare minderjarige kinderen, by haar voorschreven man aen haer verwekt en in die
qualiteit nagelaten: een hofstede met syn huysinge, stallinge, plantagie en landerijen
daeragter gelegen aen de Utrechtse trekvaert, groot 33 mergen, 84 roeden, 49 voeten en 13
duimen, strekkende uyt ’t Geyn tot over de Indyck tot aen de landscheydinge,18

Bij deze vermelding in het archief van het gerecht Abcoude-Baambrugge wordt
nog geen naam van het huis genoemd, doch dit bleek schrijver dezes de latere
buitenplaats Gein Wensch te zijn. In deze 33 morgen was mede begrepen het
huis dat in 1636 en eerder al op naam stond van grootvader Wouter I Valcke-
nier. Gillis III erfde het van zijn moeder tezamen met 23 morgen, gelegen tus-
sen Baambrugge en Loenersloot19. Aldus kwam het oorspronkelijke huis van
Wouter I via Gillis III, vergroot met een aantal weilanden in handen van Pieter
II Ranst Valckenier.
Uit naam van de kinderen heeft Eva Susanna Pellicorne, de weduwe van Pieter
I Ranst Valckenier, deze buitenplaats verkocht aan de al eerder genoemde mr.
Joan van der Voort, advocaat, echtgenoot van Anna Jacoba Valckenier, voor de
som ƒ12.100,–20 zodat Geyn Wensch bij deze verkoop in de familie bleef. De
broer van Anna Jacoba, Gillis III Valckenier, was inmiddels uit de boedel van va-
der Wouter II eigenaar geworden van Landlust.

Naasting doorkruist de plannen
Na het overlijden van mr. Joan van der Voort in 1727 bemiddelde diens zoon,
eveneens Joan genaamd, bij de verkoop van Geyn Wensch aan de broer van zijn
moeder, Gillis III Valckenier, doch door naasting t.b.v. Christiaan Wenzel en
diens echtgenote Catharina Turly ging dit bezit,– ofschoon tijdelijk – uit de fa-
milie Valckenier.21

Christiaan Wenzel was wel vermaagschapt aan het geslacht Van der Voort, zoals
blijkt uit de transportakte na het overlijden van Christiaan Wenzel 10 jaar later,
waarbij de kinderen en erfgenamen Geyn Wensch transporteren aan Abraham
Verhamme Albertsz.22 Deze Abraham Verhamme staat bekend als menist
(doopsgezind), en als zijdefabriqeur. 
In Abcoude-Baambrugge vervulde Abraham de functie van poldermeester zo-
als blijkt uit de registratie van een insinuatie (aanzegging) in 1767 namens de
poldermeesters van Baambrugge Oostzijds uitgebracht aan de door vererving
van hun vader Gillis III Valckenier ( overleden 1766), nieuwe eigenaren van
Landlust, met name aan Jan Wouter Valckenier. Hun voornemen om opgaan-
de bomen te planten op het achterste gedeelte van de grond van Landlust kon,
blijkens de aanzegging, slechts beperkt worden uitgevoerd. Deze grond was na-

66

N2005 00 voorwerk.pdf   66 12-12-13   11:28



melijk van oudsher beplant geweest met bomen, doch als deze bomen hoger zou-
den opwasschen dan 14 voet, dan zou dit de windvang van de nabij gelegen watermolen
aanmerkelijk verminderen en zou de watermolen door de tijd geheel onbruikbaar worden
gemaakt. Als de bomen hoger dan deze 14 voet zouden opwasschen, dan zouden deze op
eerste aanmaning van de poldermeesters moeten worden ingekort.23

Abraham Verhamme heeft Geyn Wensch tot zijn dood in bezit gehad, zoals
blijkt uit het boek der willige verkopingen te Amsterdam, wanneer enkele
gemachtigden van zijn weduwe, Elisabeth Looten, de plaats verkopen aan mr.
Gillis IV Valckenier voor de som van ƒ17.200,–24. De jonge Gillis IV had juist
enkele jaren tevoren van zijn vader Gillis III bijna ƒ200.000,– geerfd, waaron-
der de helft van Landlust, welk bezit hij deelde met zijn broer mr. Jan Wouter
Valckenier.
Beide buitenplaatsen waren nu dus weer in het bezit van de Valckeniers.

De boedelscheiding van de nagelaten goederen van de ossenweider en eige-
naar van Landlust, Gillis III Valckenier, waarbij hij reeds weduwnaar en boe-
delhouder was van zijn vooroverleden echtgenote, Anna Maria Heusch, ver-
meldt dat hij in leven ook was: Oud President Schepen deser stadt. (Amsterdam).
De erfgenamen waren zijn 3 kinderen, Anna Maria Valckenier, (1715-’89), die
weduwe was van Jan Philippe du Quesne (1698-1747), mr. Jan Wouter Valcke-
nier de Jonge (1716-’85) heer van Bruchem en Cillershoek, commissaris deser
stede (Amsterdam), en mr. Gillis IV Valckenier de Jonge, (1718-’82). De nala-
tenschap bestond uit enkele huizen in Amsterdam, alsmede een plaisiertuin met
syn huysing en getimmerten, gelegen aan de Amsteldijk, de derde tuin benoorden de
Schulpsbrug, genaamd Hogermeer, welke naar de dochter ging. Dr Wouter I Val-
ckenier (1589-1650) wordt ook genoemd als eigenaar van een tuin aan de Am-
stel, doch die lag aan de westzijde van deze rivier.
Aan deze beide zonen van Gillis III werd de buitenplaats Landlust toegeschei-
den, beiden voor de helft met het land daarachter met nog enige andere stuk-
ken grond elders in Abcoude. Totaal wordt zonder nadere detaillering 53 1/2

morgen in de gerechten Abcoude en Nigtevecht vermeld als zijn nalatenschap.
De inventaris sluit op een totaalbedrag van ƒ594,000 waarvan ieder 1/3 werd
toegescheiden.25 26

Jan Philippe du Quesne, gehuwd met Anna Maria Valckenier, was een klein-
zoon van Jean du Quesne, afkomstig uit Valenciennes in Noord Frankrijk. Die
was in 1634 in Amsterdam getrouwd met Gabrielle Bert, afkomstig uit Doornik.
Beiden waren zij vanuit Gent naar de Noordelijke Nederlanden gekomen. Ver-
scheidene telgen van dit geslacht hielden zich bezig met de Levantse handel.
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In de deelgenealogie van dit geslacht wordt vermeld dat Jan Philippe, echtge-
noot dus van Anna Maria Valckenier, na in 1745 te zijn getrouwd, reeds in 1747
is bijgezet in de Walenkerk te Amsterdam. Uit dit zo korte huwelijk zijn twee
kinderen geboren, namelijk Jan Philippe (1746-’95) en Gilles (1747-1820).

Door kinderloosheid sterft de Amsterdamse tak uit
Gillis IV Valckenier, die o.a. commissaris van de ossenmarkt was, is in 1782 kin-
derloos overleden, hetgeen voor diens broer mr. Jan Wouter, eveneens kinder-
loos, aanleiding was zijn testament te herzien. Hij heeft dan namelijk, doordat
Gilles IV de buitenplaats Geyn Wensch aan hem legateerde mét diens helft van
Landlust, de volledige zeggenschap over beide buitenplaatsen. In zijn testa-
ment27, dat hij tezamen met zijn echtgenote, Rebecca Jacoba van Neurenberg,
opmaakte, regelde Jan Wouter allereerst hetgeen moest gebeuren met zijn
heerlijkheden Bruchem en Cillershoek. 
Hij stelt in zijn testament dat het hem bekend is dat na het afsterven van de te-
stateuren (Jan Wouter en Gillis), de beide heerlijkheden zouden moeten ver-
erven aan zijn zuster, Anna Maria Valckenier, weduwe Du Quesne, en bij over-
lijden op haar oudste zoon Jan Philippe. Hij verzoekt echter de
belanghebbenden hem te respecteren in zijn uitdrukkelijke wens dat zijn neef de
WelEdGestr.Heer Jean Philippe du Quesne de heerlijkheid Bruchem en zijn andere neef
Gillis du Quesne de heerlijkheid Cillershoek zouden verwerven.
Blijkens de akte uit 1788, hebben de erfgenamen aan deze wens gevolg gege-
ven.28 Zijn weduwe zou tot haar dood de naam: Vrouwe van Bruchem en Cil-
lershoek mogen blijven voeren.
Voorts legateert hij met zijn echtgenote aan zijn zuster, Anna Maria Valckenier,
weduwe Du Quesne de buitenplaats Geyn Wensch met alle tuincieraden, meubi-
laire goederen etc, mitsgaders de boerenwoning en landerijen daarbij behorende, gelijk ook
al het hoornvee, koets en paarden, welk legaat zij aanvaardde29.
De omschrijving van de buitenplaats verandert niet, de omvang blijft 33 mor-
gen.
De buitenplaats Landlust daarentegen is vergroot met 5 morgen hooiland bo-
ven de Indijk, strekkende tot aan de Vecht, derhalve liggende in het Gerecht
Nigtevecht, vandaar dat de omschrijving in de archieven van Abcoude-Baam-
brugge niet veranderde. Deze vergroting van de buitenplaats is geschied toen
de Plaats in het bezit was van Abraham Verhamme. Deze sloot o.a. een contract
inzake het onderhoud van het pad langs de Vecht.

Gedurende de laatste jaren van zijn leven effectueert Jan Wouter Valckenier
nog enkele grondtransacties om zijn bezittingen af te ronden en in 1788 en ’90,
wanneer ook de echtgenote van Jan Wouter Valckenier en Anna Maria Valcke-
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nier, weduwe Du Quesne, zijn overleden wordt alles geregeld, zoals door hem
is bepaald. De landerijen in Abcoude en ook Gein Wensch, dat door Anna Ma-
ria Valckenier als legaat was geaccepteerd, komen uiteindelijk in handen van
Jan Philippe du Quesne, waarbij nu vermeld wordt dat hij bewindhebber is van
de West Indische Comp.30 Zijn broer, Gillis ontving bij deze verdelingen wel be-
zit in Amsterdam, maar niet in het landelijk gebied. 
Dat gebeurde pas na het ongehuwd overlijden te Baambrugge van Jan Philippe
du Quesne, die o.a. zijn eigendommen in Abcoude-Baambrugge in 1796 aan
zijn broer Gillis naliet. Gillis was o.a. schepen van Amsterdam en nu ook heer
van Bruchem en Cillershoek. Hij heeft zich niet lang daarna in Kleef gevestigd. 

De buitenplaats Geyn Wensch werd in 1805 door Gillis du Quesne, toen woon-
achtig in Altona bij Hamburg, verkocht aan Gerrit Rinses Voormeulen, die
voouitlopend daarop reeds het herenhuis huurde en er was gaan wonen. Koop-
prijs ƒ17.000,–.31 De omschrijving luidt dan nog hofstede met desselfs heeren huy-
singe, stalling, Koetshuis, tuinmans- en knechtswoningen mitsgaders verdere getimmer-
ten, benevens de annexe huismanswoning, stalling, berg en schuur en aanhorige
landerijen met een houtbosch, tezamen groot circa 33 morgen.

Gerrit Rinses Voormeulen was burgemeester van de gemeente Baambrugge. Hij
heeft, in 1807, zoals bij zovele andere buitenplaatsen reeds was gebeurd, de be-
zitting gesplitst in een boerderij of boerenbruykweer groot ruim 29 morgen,32

koopsom ƒ14.500,– en een herenhuis dat in 1809 verkocht werd aan Jean Jacques
du Bois, koopman te Amsterdam voor ƒ7.400.33 De omschrijving daarvan luidt:
heerenhuizinge, tuinmans- en knechtswoningen, stallinge, koetshuis, coepel, menagerie
broey- en moestuinen, bogaard, vijver, bosch, plantsoen, benevens het schuitenhuis met 4
morgen. De splitsing was dus wel voordelig, zij het dat er vele andere herenhui-
zen in die jaren met groot verlies werden verkocht. 
De naam Geyn Wensch bleef aan het herenhuis verbonden. De boerderij ver-
kreeg de naam Groot Lust, de daartoe behorende kavels werden in 1815 ge-
splitst. 

De buitenplaats Landlust, is door Jan Philippe in 1796 eveneens aan zijn broer
Gillis du Quesne nagelaten. Deze is evenwel, zoals gemeld, naar Kleef verhuisd,
en maakte geen gebruik van de plaats, welke door hem in 1808/’09 werd ge-
splitst. Bij het herenhuis bleef behoren een kampje land, grenzend aan de Mo-
lenvliet en strekkende tot aan de Wetering. Het herenhuis werd verkocht aan
Pieter Nagel, gehuwd met Jacoba Kantelaar. De omschrijving luidt nu: heeren-
huizinge, tuinmanswoning, stalling, koetshuis en verdere getimmerten, bepotingen en be-
plantingen, mitsgaders het eerste kampje land, daaragter gelegen; koopsom ƒ10.500,–
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In 1829 blijkt uit het testament van Jacoba Nagel-Kantelaar dat Pieter Nagel is
overleden zonder kinderen na te laten. De weduwe regelt een aantal legaten en
bepaalt dat de buitenplaats gedurende 10 jaar na haar overlijden niet mag wor-
den gesloopt. Neven en nichten worden als universele erfgenamen aangewe-
zen.34

Na het overlijden van de weduwe Nagel-Kantelaar trad Dirk de Groot, timmer-
man te Baambrugge, op als tussenpersoon. Hij verkocht e.e.a. voor ƒ5.600,–
aan Johan David Nicolaas van der Trappen in 1834, die toen al op Landlust
woonde. De omschrijving luidt nu: heerenhuizinge, tuinmanswoning, koetshuis,
stalling, koepels en verdere getimmerten, slingerbosschen, boomgaarden, moes- en broei-
tuinenm bepotingen en beplanringen, mitsgaders een kampje land, thans een menagerie
en bouwgrond . Hij verkocht dit moois onder beding van afbraak van de niet in
de verkoop begrepen gebouwen, welke in de akte niet nader gedetailleerd wor-
den. Deze afbraak zal eind 1834 geeffectueerd moeten zijn.35 Zestig jaar later
heeft Jan Grevenstuk, – toen wethouder van Baambrugge – nog getracht het
tuinhek van Geyn Wensch, waarover in het rijmwerk behorend tot het boek-
werk Hollands Arcadia van A Rademaker reeds wordt gesproken, voor de ge-
meente Baambrugge te behouden, doch hiervoor kreeg hij van zijn mede-
raadsleden onvoldoende steun. Is dit het hek dat nu bij het landgoed
Lambalgen van de familie Patijn bij Scherpenzeel staat?
In 1837 wisselde Landlust voor ƒ6.000,– opnieuw van eigenaar en werd Joan
Frederik Schaade, koopman op de Haarlemmerdijk te Amsterdam de nieuwe
eigenaar.36 Echter een koper, die, zoals bij Middelvaart, nog een aantal decen-
nia de glorie van een echte buitenplaats in stand houdt, ontbreekt hier zoals zo
vaak in dit tijdsbestek. Mede doordat de bijbehorende weilanden op korte af-
stand van de hoofdgebouwen werden afgesneden door de spoorlijn, te zien op
afbeelding 10 – vielen de eigendommen ten prooi aan splitsing en afbraak. 
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Het ook in eerdere jaarboekjes reeds genoemde onvolprezen, door de heer
W.W. Timmer bijeengebrachte, archief, zal volgende geschiedschrijvers vol-
doende stof tot beschrijving kunnen bieden.
Ook heeft dit archief schrijver dezes wederom de nodige inspiratie en steun ge-
geven voor het voltooien van deze beschrijving, waarvoor hij de heer Timmer
zeer erkentelijk is. 

Ir D.L.H.Slebos Januari 2006

Overzicht van eigenaren van Geyn Wensch
Dr Wouter I Valckenier 1635-’50 Vererving
Aafje Appelman, wed Wouter I Valckenier 1650-’69 Vererving
Mr Gillis II Valckenier 1669-’80 Vererving
Mr Pieter I Ranst Valckenier 1680-1704 Vererving
Eva Susanna Pellicorne, wed Pieter I Ranst Valckenier 1704-’27 Vererving
Mr Joan van der Voort, echtgenoot. van Anna Jacoba Valckenier 1727 Naasting
Christiaan Wenzel 1727-’37 Verkoop
Abraham Verhamme 1737-’73 Verkoop
Gillis III Valckenier 1773-’82 Vererving
Mr Jan Wouter Valckenier 1782 Vererving
Anna Maria Valckenier, weduwe Du Quesne 1782-’88 Vererving
Jan Philippe du Quesne 1788-1796 Vererving
Gillis du Quesne 1796-1805 Verkoop
Gerrit Rinses Voormeulen 1805-’09 Verkoop
Jean Jacques du Bois Afbraak

Overzicht van de eigenaren van Landlust
Wouter II Valckenier 1682-1707 Vererving
Gillis III Valckenier 1707-’66 Vererving
Mr Jan Wouter en Gillis IV Valckenier ieder voor de helft 1766-’82 Legaat
Mr Jan Wouter Valckenier 1766-’85 Vererving
Jan Philippe du Quesne 1785-’96 Vererving
Gillis du Quesne 1796-1809 Splitsing
Pieter Nagel 1809-’24 Vererving
Jacoba Kantelaar, 1824-’34, wed. Pieter Nagel Verkoop
Johan David Nicolaas van der Trappen Verkoop
Johan Frederik Schaade Afbraak
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