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Swaenenvecht te Oud Zuylen

Drs. Juliette Jonker-Duynstee

Het pittoreske Oud Zuilen is in 1966 tot beschermd dorpsgezicht verklaard. 
Het aanzicht van het dorp wordt deels bepaald door de panden die tegenover 
de klapbrug liggen: het statige buiten Zuylenburgh, en direct daarna het pand 
ernaast: Swaenenvecht (afb. 1). Over Zuylenburgh is in het Jaarboekje 2008 een 
uitgebreid artikel verschenen. Dit maal is de geschiedenis van Swaenenvecht 
onderzocht. Een pand dat duidelijk in twee fasen is gebouwd en bestaat uit 
twee totaal verschillende gebouwen: links een 17de-eeuwse gevel met naar bleek 
een historiserende trapgevel en een gevelsteen met twee vechtende zwanen 
(Dorpstraat 16, rijksmonument), rechts een 19de-eeuws pand met kroonlijst 
(nr. 16a, gemeentelijk monument). Beide delen hebben een 17de-eeuwse oor-
sprong en kennen, zoals vaker gebeurde met dergelijke panden, een bouwhis-
torie waarin afzonderlijke panden gecombineerd en veranderd zijn. Zij zijn op 
een onbekend moment, maar in ieder geval voor 1832 (eerste kadastertekenin-
gen) samengevoegd tot één huis. 
 
Het huis viel ook in vroeger tijden bezoekers van het dorp op. Zo is het zelfs het 
enige woonhuis dat Jacobus Craandijk beschrijft toen hij tijdens zijn wandelin-
gen door Nederland in 1876 ook Oud Zuilen aandeed: ‘Het dorp is spoedig 
gezien. Van het oude aanzien, waardoor er zelfs bisschoppelijke munten zijn 
geslagen, is wel niet veel meer te ontdekken, maar het heeft toch de deftigheid 
niet verloren van een plaats, die van ouds een woonstede van “den rijkdom” is 
geweest en nog oud en nieuw te zien geeft. Oud is Swaenevecht, met een niet 
hoogen, maar zwaren gevel en een gevelsteen, waarop een paar vechtende 
zwanen, – een niet zeer gelukkige toespeling op den naam’ (afb. 2).1 Het bij-
zondere van Swaenenvecht is, dat het pand in zijn ruim 400 jarig bestaan slechts 
vier eigenaren heeft gekend: De (onbekende) bouwer, de Hervormde kerk van 
Oud Zuilen (bijna 300 jaar), Piet Thoenis (bijna 30 jaar) en E.R. Degenaar en 
L. Vrij (sinds 2009). 
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Afb. 1. Zuylenburgh, Swaenenvecht, en het Rechthuis op een foto uit de jaren 80 gemaakt door 
uitgeverij Canaletto.

Afb. 2. De gevelsteen met twee vechtende zwanen, een beeldende woordspeling op de nabijgelegen 
Vecht en de zwanen die op de Vecht en de gracht van slot Zuylen in groten getale aanwezig waren.

Niftarlake 2010_Binnenwerk DEF.indd   92 14-03-11   14:14



93

Pastorie
Door wie of wanneer Swaenenvecht precies gebouwd is, is niet duidelijk. Ar-
chiefbronnen uit deze beginperiode ontbreken, op 17de-eeuwse kaarten – vaak 
onbetrouwbaar – staat geen bebouwing aangegeven en op alle 18de en 19de-
eeuwse afbeeldingen van Oud Zuilen is precies het stuk Dorpsstraat met Zuy-
lenburgh en Swaenenvecht niet zichtbaar. Wel is aan de hand van bouwsporen 
zeker dat beide delen van het pand in de eerste helft van de 17de eeuw zijn 
gebouwd, gedeeltelijk gebruik makend van de resten van oudere huizen. Voor 
nr. 16 geldt dat het oudere huis iets lager was dan het huidige pand en bestond 
uit een dubbel huis met twee dwarskappen achter elkaar. Uit deze fase resteren 
de zeer dikke binnenwanden, de kelder en de huidige achtergevel met kloos-
termoppen. In de achterwand van de opkamer is een houten spantconstructie 
opgenomen in het metselwerk, ook een restant van het houtskelet van een 
voorganger.2  
In 1678 kocht de Nederlands Hervormde kerk, waarvan het gebouw enkele 
tientallen meters stroomopwaarts lag, het huis. In dat jaar verzocht dominee 
Johannes Fuijck de Staten van Utrecht om tot aankoop Swaenenvecht over te 
gaan als predikantswoning voor de predikanten van de Nederlands Hervorm-
de gemeente.3 Toen droeg het huis dus kennelijk al de naam Swaenenvecht, 
en ongetwijfeld ook de opmerkelijke gevelsteen. De directe omgeving van het 
huis zag er heel anders uit dan nu: Zuylenburgh stond er nog niet in de huidige 
vorm (dat werd pas in 1752 gebouwd) en rechts van het oude Swaenenvecht 
stonden twee smalle panden die halverwege en eind 19de eeuw verbouwd zijn. 
Wanneer exact beide delen met elkaar verbonden zijn, is niet bekend. Ver-
moedelijk zijn de beide delen van Swaenenvecht bij de verbouwing van 1850 
met elkaar verbonden. De panden kregen toen een nieuwe achtergevel, deels 
een nieuwe zijgevel en achter nummer 16a werd een tuinkamer gebouwd. In 
1880 zijn beide panden weer verbouwd, waarbij de voor- en zijgevels veranderd 
werden.

Vlak bij het huis stonden nog een huis en een stal die aan het begin 18de eeuw in 
bezit waren van Willem van Oudenallen. Hij verkocht de panden in 1723 voor 
340 gulden aan predikant Willem Vaij.4 Vaij was kennelijk niet onbemiddeld zo-
dat hij de panden vlakbij de pastorie aan kon schaffen. Hij had de gebouwen tot 
zijn dood in 1750 in bezit. Toen  werden de panden voor 252 gulden door de di-
aconie van Zuilen verkocht aan de koster Jan van Ogten. Saillant detail is dat in 
de koopakte vermeld staat dat Grietje Alberts, de dienstmaagd van wijlen pre-
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dikant Vaij, het vruchtgebruik kreeg van het huis.5 De band tussen het dienst-
meisje en de predikant moet wel vrij innig geweest zijn, zou men haast denken. 
Het huis en de stal werden vijf jaar later verkocht aan Diederik van Tuyll van 
Serooskerken, eigenaar en bewoner van slot Zuylen.6 De locatie van de panden 
wordt in alle koopakten als volgt beschreven: ‘naast de pastorie, strekkende 
westwaarts tot de asbak, noordwaarts tot de pastories houten schutting, oost-
waarts tot de doornhage van de boomgaard en zuidwaarts tot de gemene weg’. 
Dit kan twee plekken betekenen: ofwel de panden naast het oude Swaenen-
vecht, die hier in de 18de eeuw bij zijn getrokken (in dat geval moet Van Tuyll 
van Serooskerken de panden weer terugverkocht hebben aan de kerk), ofwel 
de panden stonden iets meer naar achteren, om en nabij de locatie waar nu het 
koetshuis staat langs de oprit van slot Zuylen. Dit is in 1859 gebouwd door Van 
Tuyll van Serooskerken, dus deze aanname lijkt logischer. 

Een eigen predikant
Swaenenvecht was dus pastorie geworden. Een fors en statig gebouw voor een 
hervormde gemeente in een klein dorp als Oud Zuilen. Van oudsher was de 
oude boerenbevolking van Zuilen conservatief en katholiek. Men kerkte in de 
slotkerk, waar de missen werden geleid door een eigen kapelaan (afb. 3).7 Ook 
na de reformatie bleven velen katholiek. De eerste bekende gereformeerde 
predikant was Peter Dammuszoon, die sinds 1589 de diensten zowel in Zuilen 
als in Westbroek leidde. De predikant woonde ‘in sekere gemeyne huyzinge’ in 
Zuilen. In de beginjaren van de 17de eeuw had Zuilen geen predikant en ging 
de lokale schoolmeester de leden voor door twee keer per week beurtelings uit 
de catechismus of uit de postillen van Buleus voor te lezen. Het voorgaan werd 
vanaf 1647 overgenomen door de classis Amersfoort, waaronder Zuilen kwam 
te vallen. 

Het aantal hervormden nam in de loop van de 17de eeuw toe tot enkele tiental-
len lidmaten, onder meer door de import van honderden arbeiders, die werk 
vonden in de Zuilense steen- en pannenbakkerijen. Een eigen predikant was 
dan ook geen overbodige luxe. Ondanks het aandringen van inwoners, de 
ambachtsheer, de schout en het gerecht bij de Staten van Utrecht om een vaste 
predikant aan te stellen, kwam het hier pas van in 1652. Vanaf dat jaar zijn dan 
ook de doop- en trouwboeken bijgehouden. 
De eerste vaste predikant die benoemd werd was de Utrechtse dominee Henri-
cus Teeckman.8 Hij had weliswaar een kerkje tot zijn beschikking, maar dit was 
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in erbarmelijke staat en zelfs recentelijk deels ingestort na een zware storm. 
Adam van Lokhorst, heer van Zuylen van 1617 tot zijn dood in 1656, stelde in 
1654 gelden ter beschikking om een nieuwe kerk te bouwen op de plek van de 
middeleeuwse slotkapel. Zo kon dominee Teeckman, twee jaar na zijn aanstel-
ling als dominee, in een gloednieuwe kerk de gelovigen voorgaan.9

De vaste predikant was er dus. Maar wie mocht er in geval van opvolging nu een 
nieuwe predikant benoemen, de ambachtsheer van Zuilen of de Kerkeraad? 
Beide wilden graag de benoemingen op zich nemen en probeerden dit recht 
– het collatierecht – te verkrijgen. In 1716 stemden de Staten van Utrecht er uit-
eindelijk in toe dat de benoeming beurtelings door een van beide uitgevoerd 
zou worden.10 

‘Ongeschikt voor bewoning’
De ‘sekere huyssinge’ waar de predikant voor 1678 woonde was ergens in het 
dorp, locatie onbekend. Vanaf dat jaar zou Swaenenvecht 292 jaar dienst doen 

Afb. 3. Oud kerkje bij Zuilen, Abraham Rademaker, 1615.
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als predikantenwoning. Het bleek in de loop der eeuwen voor veel predikan-
ten bij tijd en wijle geen aangename woning, met name door vocht- en onder-
houdsproblemen. 
Vanaf 1829 tot ’66 is de jaarlijkse opgave van de kerk, de pastorie en de kerke-
lijke administratie bewaard gebleven.11 Hierin is te lezen dat van 1829 tot ’40 
de pastorie ‘vele reparaties behoeft en net als de kerk zeer bouwvallig is’, of ‘in 
slechte toestand’ is. 

Midden in deze periode met het huis in slechte staat, in 1840,  trad een nieuwe 
dominee aan, P.N. van der Stok. Hij verzocht het kerkbestuur of er – voordat 
hij het huis zou betrekken – diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
konden worden, zoals een herstelling van de pompwel en het plaatsen van 
een kledingkast in de kamer recht tegenover de gang. Het kerkbestuur was 
niet erg gecharmeerd van zijn verzoeken, daar de dominee op eigen houtje de 
week daarvoor het huis bezocht had zonder begeleiding van een van de kerk-
voogden, die toelichting op de stand van zaken had kunnen geven. Hij kreeg 
dan ook – op charmante wijze – nul op het rekest: de pompwel was inmiddels 
al verbeterd en een klerenkast diende hij zelf mee te nemen. In de week voor 
de verhuizing naar Swaenenvecht trouwde de dominee, om met zijn kersverse 
echtgenote intrek te nemen in het ongewijzigde huis.
Maar liefst 47 jaar zou de predikant hier wonen. De slechte staat van het huis 
noopte het kerkbestuur begin jaren ’50 tot het overgaan tot actie. Zij vroegen 
architect N. Kamperdijk12 in 1852 een rapport op te maken met de stand van 
zaken en eventuele oplossingen van met name de vochtproblemen. Kamper-
dijk meldde in zijn rapport dat het huis ‘volgens het gevoelen van de predikant 
vogtig was en daardoor voor de bewoners ongeschikt en aan de gezondheid 
schadelijk zou zijn’.13 Hij schreef de vochtproblemen toe aan het gebruik van 
te zachte bouwmaterialen van de muren, de lage ligging van de begane grond 
ten opzichte van de buitengrond, defecte afwateringspijpen en een moeilijke 
waterafvoer door de complexe dakconstructie, de slechte toestand van goten 
en daken, dakramen, kantelen e.d. Ook alle trappen, deuren, de meiden- en 
provisiekamers waren alle ‘afkeuring waardig’. Als oplossing suggereerde de 
architect om een gedeelte van het achterste deel van het gebouw te verwijde-
ren: de logeer- of tuinkamer, het verzakte secreet, de keuken en het portaal. 
Vervolgens zou de gang moeten worden doorgetrokken, de keuken verplaatst 
naar de mangelkamer en een nieuwe kamer en secreet zouden gebouwd moe-
ten achter de beide beneden voorkamers. Hierna zou het geheel onder één 
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kap gebracht moeten worden. Ook de benedenverdieping moest verhoogd 
worden en de muren moesten met lood worden afgewerkt, zodat vocht niet 
kon optrekken. Welke van deze voorgestelde werkzaamheden ook daadwerke-
lijk zijn uitgevoerd, is niet met zekerheid vast te stellen. Dat er zaken verbeterd 
zijn, blijkt uit de jaarcijfers: nam het onderhoud van de pastorie tot 1853 tussen 
de 20 en 40% van de totale jaarkosten in beslag, na de verbouwing in dat jaar 
nemen die kosten af tot zo’n 5% en wordt de staat van het huis beschreven als 
‘goed’ (afb. 4).

Grootscheepse verbouwing
Veertig jaar later bleek de staat van het huis weer slecht en werd een forse 
renovatie gestart. Het bestek en voorwaarden voor deze restauratie uit 1888 
zijn bewaard gebleven, waardoor bekend is dat er twee nieuwe kamers zijn 

Afb. 4. De goede staat van de pastorie wordt vermeld in de ‘jaarlijkse opgaven van de toestanden van 
de kerk, pastorie en kerkelijke administratie,’ detail 1840. (HUA)
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Afb. 5 en 6. De twee ontwerpen voor de voorgevel van de pastorie uit 1888 van de hand van architect 
G.J. van Heek.
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aangebouwd, het dak geglazuurde pannen kreeg en dat de voor- en achter 
zijkap veranderd werden. Verder werden over de lengte van 30 meter 6 lagen 
steen weggehakt op een hoogte van 20 cm. boven de grond en vervangen door 
nieuwe klinkers. Een riool werd aangelegd en het straatje achter de tuinkamer 
werd opnieuw gemetseld in gele klinkers. Maar het meest in het oog springend 
is de vervanging van de voorgevel van het oudste bouwdeel geweest.
De hervormde gemeente verzocht in 1888 de Maarssense architect G.J. van 
Heek14 enkele ontwerpen te maken voor een nieuwe voorgevel. De twee inge-
diende ontwerpen (afb. 5 en 6) tonen opmerkelijke verschillen in de gevel van 
het linker, oudste, deel. De onderbouw van de voorgevel bleef bij beide ontwer-
pen intact, maar voor de opbouw vanaf de kroonlijst boven de gevelsteen kon 
men kiezen tussen twee totaal verschillende ontwerpen: Als eerste een volu-
mineuze trapgevel met een klein raam, waarnaast twee pilasters die bekroond 
worden door twee dekplaten met bollen. De gevel wordt bekroond door een 
tympaan. De tweede versie is eenvoudiger van opzet, waarbij een forser raam 

Afb. 6.
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geflankeerd wordt door twee pilasters en bekroond door een halfrond boog-
motief. De gevel van het rechterdeel van het pand is in beide ontwerpen vrijwel 
gelijk, op de ramen in de bovenverdieping na. De huidige situatie leert ons dat 
het kerkbestuur voor de optie met de trapgevel heeft gekozen, waarbij de volu-
ten op de onderste hoeken vervangen zijn door een trede van de trapgevel. Uit 
het bestek en voorwaarden blijkt ook dat de kroonlijst van het rechtergedeelte 
bij deze restauratie is aangebracht.

De verbouwing werd geheel naar wens uitgevoerd door metselaar G. Pos, tim-
merman P.J. de Graaf, schilder A.Smit en loodgieter Gebr. Spijker, zo verklaar-
de Van Heek in een brief na afloop van de verbouwing. Zo goed zelfs, dat velen 
(zelfs Monumentenzorg) meenden dat het hier om een originele 17de-eeuwse 
trapgevel gaat. Dat het echter een 19de-eeuwse, historiserende variant betreft, 
blijkt niet alleen uit afgebeelde ontwerptekeningen, maar ook bijvoorbeeld uit 
de afwezigheid van klezoren (een metselverband waarbij vlak voor de hoeken 
¼ baksteen is ingemetseld), iets wat in de 17de eeuw altijd voorkwam, maar in 
deze 19de-eeuwse opbouw ontbreekt. Het 17de-eeuwse uiterlijk wordt versterkt 
door het gebruik van oude stenen. 
Om de verbouwing van de pastorie te financieren werd o.a. een bijdrage van de 
kerkgangers gevraagd. Een intekenlijst uit 1901 bevat de namen van degenen 
die wilden bijdragen aan ‘de tegemoetkoming in de nodige herstellingskosten 
aan de pastorie der Nederduitsche hervormde gemeente te Zuilen voordat die 
tot bewoning door de te komen predikant zal geschikt zijn’. Slotbewoner Van 
Tuyll van Serooskerken voerde de lijst aan met een bijdrage van 100 gulden, de 
overige contribuanten deden een beduidend kleinere duit in het zakje, varië-
rend van twee tot tien gulden.15

De pastorie werd in die jaren niet alleen gebruikt als woning van de dominee, 
er werden ook bijeenkomsten en vergaderingen gehouden. Rond 1900 hield 
de toenmalige dominee zelfs zangklasjes in de grote tuinkamer. Ongetwijfeld 
kwamen de kinderen van het naaischooltje, gevestigd in het huis naast het stal-
lencomplex, om de hoek bij Swaenenvecht, ook bij de dominee zingen. Ook 
vonden bestuursvergaderingen plaats in de opkamer van het huis. Bijgaande 
foto’s uit 1945 tonen de ernstige, statige heren rond de tafel onder het 17de-
eeuwse balkenplafond. (afb. 7 en 8)
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In 1941 vonden er nog enige verbeteringen plaats in het huis. Een geiser, een 
bad en drie wastafels werden voor 375 gulden geplaatst en er werd waar nodig 
behangen en geschilderd.
In 1970 verkocht de hervormde gemeente Swaenenvecht. De predikant vond 
een nieuwe woning aan de J.M. de Muinck Keizerlaan. In een advertentie in 
Heemschut van oktober 1970 wordt Swaenenvecht door makelaar Plomp & 

Afb. 7. De kerkvoogden vergaderen in de opkamer van Swaenenvecht, 1945. V.l.n.r. baron F.C.C. van 
Tuyll van Serooskerken, Hein Blauwendraad, Gijs Weener, ds. De Groot, dhr Bicks (?), T. Lamfers, 
Klaas Klijnsma (hoofd chr. school). (Coll. Barneveld)
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Scherpenzeel aangeboden voor een nader overeen te komen prijs. Koper werd 
de socioloog Piet Thoenis (1921-’95), die vanuit Leiden naar Oud Zuilen ver-
huisde om dichter bij Utrecht te wonen, waar hij in 1968 hoogleraar geworden 
was. Volgens zijn opvattingen over samenlevingsvormen bewoonde hij het huis 
met meerdere mensen in een woongemeenschap, later met drie generaties 
van zijn eigen familie. In 2009 is Swaenenvecht aangekocht door de eigenaar 
van het buurmonument Zuylenburgh. Deze heeft een grootscheepse renovatie 
gestart, waarbij alle gipswandjes en andere toevoegingen die in de loop der tijd 

Afb. 8. Vergadering van de kerkvoogden in de opkamer in 1945. (Coll. Barneveld)
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Afb. 9. De zonnewijzer die in 2009 is aangebracht boven de zijingang van Swaenenvecht. Dit is de 
enige zonnewijzer ter wereld waarin een raam in het ontwerp is opgenomen.
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waren aangebracht verwijderd zijn en de basis van het monument tevoorschijn 
kwam. De fundamenten, balken, vloeren, balkverankeringen, stucwerk, kozij-
nen, ramen en deuren zijn indien dat nodig was gerestaureerd of vernieuwd. 
Het dak is aan de buitenzijde van de kap geïsoleerd zodat de kapconstructie 
op zolder zichtbaar is gebleven. Bij deze ingreep zijn de kunststof veluxramen 
op zolder vervangen door dakkapellen en ijzeren dakramen. In de zuidelijke 
zijgevel is een nieuwe entreepartij aangebracht. De antieke deur heeft een 
geschilderd bovenlicht met daarin twee zwanen die broederlijk uit dezelfde 
fontein drinken. Een mooie tegenstelling met de vechtende zwanen op de 
voorgevel! Boven de deur is een zonnewijzer aangebracht, met de tekst ‘nil 
sine sole’ (niets zonder de zon). Deze zonnewijzer is ontworpen en gemaakt 
door Piet de Ruiter, de bouwer van het planetarium op Zuylenburgh, en Albert 
Hoogendoorn, de timmerman van het planetarium. De zonnewijzer is een 

Afb. 10. De zijgevel van Swaenenvecht waarin goed te zien is hoe de zonnewijzer boven de zijingang 
is aangebracht voor een rond raam. 
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geschenk van de firma Verwoerd, die dit aan de heer Degenaar schonk ter ge-
legenheid van de opening van Planetarium Zuylenburgh in 2009. (afb. 9 en 10)

Tuin 
In de kadastrale atlas van 1832 is te zien dat de pastorie niet alleen bestaat uit 
het ‘huis, schuur en plaats zijnde de pastorie’, maar dat het eigendom ook een 
tuin, pleziertuin en zomerhuis betrof (nrs. A 141-143). Deze tuin was circa 75 
meter diep en was 30 meter breed. In 2010 heeft een kadastrale splitsing plaats 
gevonden en is een deel van de tuin bij het belendende Zuylenburgh getrokken 
waardoor de huidige tuin van Swaenenvecht zo’n bij 20 bij 10 meter telt. 
In de 17de en eerste helft van de 18de eeuw was de tuin van de pastorie veel bre-
der en besloeg ook het deel dat achter het later gebouwde Zuylenburgh liep. 
Toen Jan van Tuyll van Serooskerken dit huis in 1752 bouwde wilde hij echter 
het tuingedeelte, dat achter zijn eigen huis lag, hebben, en liet dit afscheiden 
van de tuin van de pastorie met een schutting ‘ter genoegsame separatie’. De 
kerkmeesters gaven hiervoor op 8 mei 1752 toestemming.16 Een houten schut-
ting werd gebouwd, die vanzelfsprekend na enige tijd alweer onderhoud be-
hoefde. Zo was dat in 1763 en ’65 het geval.17 Later schonk de ambachtsvrouwe 
van Zuylen een muur als erfscheiding tussen de tuinen. Deze was in 1895 in 
slechte staat, reden tot een onderzoek in loco over wie er onderhoudsplichtig 
was. Unaniem werd besloten dat de kosten voor de pastorie zouden zijn. Voor 
ten hoogste 40 gulden moesten de kerkvoogden de ingevallen muur laten her-
stellen. In 1931 werd de stenen muur vervangen door een van gewapend beton. 
De schutting telde maar liefst 60 meter lang en was 1.75 hoog, gemaakt van 
beton dat door de Nijmeegse beton- en platenfabriek Mijnlieff was geleverd. 
Totale kosten: 352 gulden.18 Deze betonnen schutting is in de jaren 1970 deels 
ingestort en vervangen. Bij de samenvoeging van de tuinen van Zuylenburgh en 
Swaenenvecht in 2010 is de schutting vrijwel in zijn geheel verwijderd.
Er is in de loop der eeuwen nog meer verdwenen uit de tuin. Zo stonden er een 
kippenhok en een tentje, die in 1888 aangeboden waren door de voormalige 
predikant, Van der Stok. 

Grondruil
Het aanzien van de voortuin is in 1859 veranderd. In dat jaar vond er een gron-
druil plaats tussen Swaenenvecht en het Rechthuis (eigendom van baron Van 
Tuyll van Serooskerken) om de toegang naar het slot en ‘het aanzien van het 
dorp’ te verbeteren (afb. 11). Het Rechthuis werd in dat jaar grondig verbouwd 
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en uitgebreid. Tevens werd toen het complex van koetshuis, stallen en een 
woning langs het begin van de oprit naar het slot gebouwd. De kerk leverde wel-
iswaar relatief meer grond in dan het rechthuis (96 el versus 72 el), maar door 
de gunstige voorwaarden waaronder dit gebeurde (een oude muur werd afge-
broken en vervangen door een solide ijzeren hek en de bouwvallige bergplaats 
voor turf en hout werd vervangen door een nieuw gebouwde schuur elders), 
ging de kerk met de grondruil akkoord. In 2010 is de voortuin afgebakend van 
de weg door het plaatsen van antieke zandstenen zuiltjes. 

Afb. 11. Kadastrale tekening uit 1858 van de grondruil tussen het Rechthuis en Swaenenvecht om de 
toegang naar het slot te verbeteren
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Swaenenvecht herbergt anno 2011 een kunstgalerie en wordt verbouwd tot 
logement met acht ruime suites. Zo kunnen steeds meer mensen genieten van 
dit prachtig gerenoveerde monument met zijn eeuwenlange historie. 

Bijlage 1 Lijst van predikanten van de hervormde kerk te Oud 
Zuilen, bewoners van Swaenenvecht

Naam Periode in Zuylen werkzaam 

Ds Johannes Fuyck 1673-1703
Ds Cornelis van Quellenburg 1704-1714
Ds. Willem Vay 1714-1730
Ds. Jan van der Voort 1730-1741
Ds. Arnoldus Rotterdam 1741-1755
Ds. Abraham Jacob Drijfhout 1755-1763
Ds. Willem Lootsman 1764-1770
Ds. Jan Louis Verster 1770-1772
Ds. Dingeman Wouter Smits 1772-1773
Ds. Gerardus Kuipers 1774-(feb-dec)
Ds. Willem de Roo 1775-1780
Ds. Petrus Theodorus Avinck du Pré 1781-1788
Ds. Jacobus Hoek 1789-1790
Ds. Gijsbertus Weyer Jan Bonnet 1791-1793
Ds. Daniel Broedelet 1793-1796
Ds. Antonie Bonebakker 1796-1802
Ds. Cornelis Oskamp 1802-1804
Ds. Cornelis Adrianus van Vloten 1805-1825
Ds. Jacobus Willem van Vloten 1825-1835
Ds. Antonius Henricus Pareau 1835-1839
Ds. Pieter Nicolaas van der Stok 1840-1887 
Ds. Kornelis Havinga 1889-1891
Ds. Cornelis Verhagen 1893-1901
Ds. J. (Pieter) Bartstra 1901-1906
Ds. Johannes Frederik de Klerk 1908-1916
Ds. Jacobus Johannes Hermanus Pop 1917-1919
Ds. Willem ten Boom 1919-1925
Ds. Pieter Cornelis de Groot 1926-1941
Ds. Arie Braakman 1942-1946
Ds. J. Voorsteegh 1947-1970
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Bijlage 2 Beschrijving van het pand

Swaenenvecht is een breed huis, parallel aan de Vecht gelegen,  met een trapeziumvormige plat-
tegrond van twee bouwlagen en een zolder onder een samengesteld dak. De afmetingen zijn ca. 
16/17 meter bij 11,7 tot 14 meter. Doordat Swaenenvecht is samengesteld uit verschillende delen 
uit verschillende tijden, is de plattegrond complex. Het gebouw bestaat uit twee in stijl verschillende 
bouwdelen. Het linkerdeel (nr. 16) heeft een voorgevel die is opgetrokken van baksteen in kruisver-
band.  De opzet is classicistisch,: een verdeling in drie traveen, die gescheiden zijn door gemetselde 
pilasters, elk  met een deels gemetselde en deels zandstenen basement en zandstenen kapiteel. De 
bovenzijde bestaat uit een trapgevel. Een zandstenen tympaan bekroont de top en twee natuurste-
nen ballen zijn aangebracht op de daaronder gelegen trap. De stenen in dit bovenste deel van de 
gevel zijn platter en donkerder van kleur dan de stenen die gebruikt zijn in het onderste deel. In het 
midden van de gevel is een gevelsteen aangebracht met daarop twee vechtende zwanen. In de rech-
tertravee bevindt zich de ingang die bestaat uit een rondboogpoortje met een monumentale natuur-
stenen omlijsting, waarboven een bovenlicht uit circa 1900 (vervanging van eerder snijraam). De 
beschieting (beplanking) van de deur heeft een typisch 17de-eeuwse profilering. Ook het hang- en 
sluitwerk en het slot met de enorme sleutel zijn typisch uit die tijd. Dit deel van het huis is als enige 
onderkelderd. De keldervensters zijn onderin de gevel aangebracht. Boven deze kelder bevindt zich 
de opkamer. Bijzonder is de typisch 17de-eeuwse moer- en kinderbintconstructie in het plafond van 
deze opkamer. Een constructie die in Nederland tot circa 1650 voorkwam, waarmee dit huis dus ge-
dateerd kan worden in de eerste helft van de 17de eeuw. Ook de houten vloer met brede delen is ori-
gineel. De wandschilderingen in de opkamer, decoratieve florale elementen in banen geschilderd, 
dateren uit de 18de eeuw. Het stramien van deze schilderingen is doordacht opgezet, wat te zien is 
aan de listige oplossing die gevonden is bij delen waar het patroon niet goed uitkwam. (afb. 12)

Opmerkelijk is een insteekkamertje in de gang. Van oudsher werden dergelijke kamertjes als dienst-
bodevertrekken gebruikt. In de 18de eeuw is een achterhuis aangebouwd. De kozijnen die op deze 
datering wijzen zijn in de loop der tijd nooit gewijzigd. 

In de 19de eeuw werd het rechter deel (nr. 16a) in zijn huidige vorm aan het oudere pand gebouwd, 
deels gebruik makend van restanten van eerdere bebouwing. De lichtgeknikte lijstgevel is in 1888 
aangepast en voorzien van een lichtgrijze pleisterlaag met een gesegmenteerde natuursteenimitatie. 
De smeedijzeren muurankers die door de cordonlijst ter hoogte van de verdiepingsvloer steken 
duiden erop dat deze ankers al aanwezig waren voordat de gevel werd gepleisterd. Bij een nieuw 
gebouwde gevel in die periode zouden niet zichtbare blindankers zijn gebruikt. Zes zes-ruitsschuif-
vensters, drie op de begane grond en drie op de eerste verdieping,  met ijzeren roeden zijn in de 
gevel aangebracht. De gang is voorzien van wit marmeren tegels die bij de verbouwing in 1888 
zijn aangebracht over de eerdere, plavuizen vloer. Bij deze grote restauratie werden ook de rode 
dakpannen van het achterhuis vervangen door blauwgrijze  en werden metsel-, timmer-, verf- en 
smeedwerkzaamheden uitgevoerd.19 Een rode plavuizen vloer ligt nog wel in de voorkamer, waar 
ook oorspronkelijk geelgroene plavuizen als wandbedekking gebruikt zijn. Een deel daarvan is nog 
te zien in een uitgespaarde nis in de latere stucwand. De kamer boven deze voorkamer heeft een 
gedecoreerd stucplafond met lijstwerk en een centrale medaillon.  
De rechterzijgevel bestaat uit een gepleisterd linkerdeel en een lager, bakstenen rechterdeel. In 
deze gevel bevindt zich een ingangsdeur die in 2009 is aangebracht, met daarboven een zonnewijzer. 
Aan dit pand is rond 1850 een achterhuis gebouwd, waarmee een ruime tuinkamer ontstond. Deze 
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opmerkelijk hoge kamer is even hoog als de begane grond en eerste verdieping samen van het deel 
waar het tegen aan gebouwd is. 
De driedeling van Swaenenvecht (de kap van nr. 16 voor, de kap van 16a voor en rechts en de kap van 
16 en 16a aan de achterzijde) is goed te zien in de dakspantconstructie. De dakvormen van de drie 
bouwdelen die totaal anders van vorm zijn, zijn zodanig aangepast dat ze op elkaar aansluiten, wat 
soms een wonderlijke constructie tot gevolg heeft. De dakspanten boven het oudste deel tonen aan 
dat hier grotendeels een sporenkap heeft gezeten, met ronde sporen (ook wel sparren genoemd) 
die van de dakvoet naar de nok lopen. Van origine waren deze meestal rond, later ging men daar 
rechthoekige voor gebruiken. De ronde sporen in deze dakconstructie wijzen hier ook weer op de 
ouderdom van de kap.20 

Afb. 12. Deel  van de wandschildering met florale motieven in de opkamer.
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Bijlage 3 Handleiding zonnewijzer

NIL SINE SOLE
niets zonder zon

Deze zonnewijzer geeft de ware plaatselijke tijd of de zonnetijd aan. De officiële tijd, zoals die op uw 
horloge af te lezen is, loopt voor op de zonnetijd. De ene dag meer dan de andere. Daarvoor zijn 
drie oorzaken:

Onze officiële tijd is afgestemd op de zonnetijd van de 15e oostelijke lengtegraad. Per lengtegraad 
meer naar het westen loopt de officiële tijd 4 minuten meer voor op de zonnetijd ter plaatse.
Omdat de aardas schuin staat en omdat de aarde in een elliptische baan rond de zon draait, is er een 
correctie nodig die tijdsvereffening heet. Zij varieert van dag tot dag, in de lente en de zomer tussen 
+6 en -6 minuten, in de herfst en de winter tussen +14 en -16 minuten.
Als de zomertijd geldt komen daar nog 60 minuten bij.

Voorbeeld: 
Op 1 juli in het midden van Nederland (op 5° oosterlengte) loopt uw horloge 40 minuten (oor-
zaak 1) + 4 minuten (oorzaak 2) + 60 minuten (oorzaak 3) = 104 minuten (1u44) voor op de ware 
plaatselijke tijd, zoals die op de zonnewijzer is af te lezen.

De schaduw van het bolletje op de verticale stijl (de schaduwgever) geeft de maand aan. De eerste 
letter van iedere maand staat naast de 8-vormige lus. De knopen in de lus markeren het begin en 
einde van een maand. De horizontale zwarte lijnen geven aan als de zon van het ene naar het vol-
gende dierenriemteken gaat.

Noten
1 Jacobus Craandijk, ‘Wandelingen door Nederland met pen en potlood’ deel 2, 1876.
2  Bureau Helsdingen te Vianen heeft in opdracht van de eigenaar in 2010 een bouwhistorisch 

onderzoek naar Swaenenvecht verricht. Hiervan is een lijvig rapport gemaakt, waarin ook dit 
historisch onderzoek is verwerkt.

3 HUA, archief van de Ned. Herv. Kerk Zuilen, toegang 749, inv.nr. 141.
4 HUA, Dorpsgerechten, toegang 489, inv.nr. 2459, folio 164 v.
5 HUA, Dorpsgerechten, inv.nr. 2460, folio 95.
6 Archief Dorpsgerechten, toegang 49, inv.nr. 2460, folio 119 v.
7  Rond 1050 stichtte waarschijnlijk de Utrechtse bisschop Bernulphus een kapel in Zuilen. Hier 

werd later een rond koor tegenaan gebouwd en een klokketorentje opgezet, zodat de kapel 
toen de vormen moet hebben gekregen zoals Abraham Rademaker die weergaf naar de situ-
atie in 1615. In 1654 werd deze kapel, inmiddels te klein, bouwvallig en deels ingestort na een 
storm, afgebroken. Adam van Lokhorst, heer van Zuylen, financierde de bouw van een nieuwe 
kerk. Deze kerk brandde in 1847 deels uit, maar kon na een jaar weer in gebruik worden geno-
men. In 1998 vond de laatste kerkdienst hier plaats. Tegenwoordig wordt het kerkje verhuurd 
voor huwelijken en culturele doeleinden.

8 www.home.kpn.nl/naga.
9  Een opsomming van alle predikanten (en dus bewoners van Swaenenvecht) van 1652 tot 1887 
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is te vinden in bijlage 1. Bron: Dr. W. ten Boom, Geschiedenis der Ned. Hervormde Gemeente 
te Zuilen, Jaarboekje Niftarlake 1928. 

10  C.W.P. Bloemendaal, ‘De kerkelijke gemeente van Zuylen met zijn predikanten’, Tijdschrift 
Hist. Kring Maarssen, jrg. 6, nr. 3, december 1979.

11  HUA, toegang 749, inv.nr. 107.
12  Nicolaas J. Kamperdijk (1815-’87) was een redelijk bekende architect die veel in de Vechtstreek 

zou werken. Zo realiseerde hij in 1859 een forse aanbouw aan het Rechthuis in Oud Zuilen, 
alsmede het stal/woningcomplex aan de oprit naar het slot Zuylen, en ontwierp hij in de jaren 
’70 het gemeentehuis en tolhuis van Vreeland. Hij was redelijk? ontwierp zowel in neogotische 
(N.H.kerk Zeist, restauratie Dom Utrecht) als neoclassicistische stijl (diverse stations).

13 HUA, toegang 749, inv.nr. 142, brief d.d. 6 november 1852.
14  Gerrit Jan Van Heek (1860-1949) trouwde in 1866 met de uit Maarssen afkomstige Alida Ma-

retta Beszelzen. Van hun trouwjaar tot ca 1894 woonden zij in Maarssen. 
15 HUA, toegang 749, intekenlijst d.d. 24 mei 1901.
16 HUA, Dorpsgerechten, toegang 49, inv.nr. 2460, folio 108 v.
17  HUA, toegang 76, inv.nr. 1271. Tegelijkertijd kocht Van Tuyll ook het secreet van de pastorie, 

dat kennelijk op zijn tuingedeelte stond. 
18 HUA, toegang 749, inv.nr. 145.
19 Notulenboek Ned.Herv. Gemeente Zuilen 8 maart 1888.
20  Deze technische informatie over Swaenenvecht komt van de heer B. Verwoerd uit Loenen, van 

Aannemersbedrijf Verwoerd, die de restauratie van Swaenenvecht heeft uitgevoerd.

Niftarlake 2010_Binnenwerk DEF.indd   111 14-03-11   14:14




