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Bezoek van Mattys Decker aan de Vecht
streek in 1748 

A.C. Bijsmans 
Mr. G. Groen van Prinstererlaan 135, 1181 TS Amstelveen 

De 31ste mei 1748 was, ondanks de stevige wind die er waaide, een 
mooie dag. 

In Helievoetsiuis arriveerde om 12 uur 's middags de Engelse postboot 
'Captain Hunt". Aan boord bevond zich de bijna 70 jaar oude Sir Matthew 
Decker, die 46 jaar daarvoor de Republiek als Mattys Decker had verlaten. 

Mattys Decker werd geboren in de Amsterdamse Nes in 1679. Zijn 
familie behoorde tot de redelijk welgestelde handelaren in laken en linnen. 
Oorspronkelijk kwamen ze uit Vlaanderen, maar tijdens de geloofs
vervolgingen onder de Spaanse hertog van Alva, in de tweede helft van de 
16de eeuw, vluchtten ze daarvandaan om zich in eerste instantie in 
Bloemendaal te vestigen en later in Amsterdam. Van Mattys' jeugdjaren 
weten we weinig, een enkele door hemzelf vertelde bijzonderheid daar
gelaten. In 1702 vertrok hij, 23 jaar oud, om voor ons onbekende redenen, 
naar Engeland. In wat zijn tweede vaderland zou worden ging het Mattys 
voor de wind. Hij maakte fortuin als handelaar en bankier en werd in 1716 
door de Engelse koning George I in de adelstand verheven. Zo werd Mattys 
Decker Sir Matthew Decker. 

Het hoogtepunt van zijn carrière viel 13 jaar later in 1729, toen hij niet 
alleen direkteur was van de Engelse Oostindische Compagnie, maar tevens 
High Sheriff van Surrey en lid van het Parlement voor Bishop Castle. Decker 
behoorde dus zeker vanaf dat moment tot de Engelse elite en mocht zich 
een financieel wei-vermogend man noemen, die bovendien zeer invloed
rijke vrienden en kennissen had. Hiertoe behoorden niet in de laatste plaats 
de Engelse koningen George I en George II, maar tevens de schoonzoon van 
de laatste, onze latere (in 1747) Prins en Stadhouder Willem IV. Hoewel hij 
was verengelst, verloor Decker nooit zijn oude vaderland, de Republiek, uit 
het oog. Hij bleef behalve met familieleden ook contacten onderhouden met 
financieel-economische relaties. Naast dit alles was Decker levens een 
verdienstelijk economisch schrijver. Het waren deze geschriften die hem tot 
éen van de belangrijkste voorlopers van Adam Smith maakten. Deze 
econoom verwees dan ook in zijn beroemde werk uit 1776 "An inquiry into 
the nature and causes of the wealth of nations" naar het welbekende plan 
van Decker. 

Reis met dubbele bedoeling 

Een geheel ander plan van Decker was zijn reis naar de Republiek in 
1748. Hij moet dit plan al lang gekoesterd hebben: immers aan het einde 
van het dagboek dat hij ons van deze tocht heeft nagelaten schrijft hij, 
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Afb. 1. Sir Matthew Decker, geboren Mattys Decker. 

dankbaar te zijn dat met Gods hulp deze lang gewenste reis zo voorspoedig 
verlopen is. 

De reis had naast het aanhalen en verstevigen van oude familie- en 
vriendschapsbanden ook een politiek doel dat uit zijn dagelijkse 
aantekeningen niet direkt naar voren komt. In combinatie echter met 
contemporaine literatuur en hedendaagse studies over de 18de eeuw wordt 
een en ander al snel duidelijk. Een belangrijke aanwijzing is te vinden in 
het boek van Charles Wilson over de financiële en economische handels
betrekkingen van Engeland en de Republiek in de 18de eeuw. Wilson toont 
aan de hand van materiaal uit Engelse archieven aan dat Decker tot die 
groep van van origine Hollandse handelaren en bankiers behoorde, waar
van de Engelse regering maar al te graag gebruik maakte. Ze waren 
uitermate geschikt voor reisjes naar het oude vaderland die soms een 
financieel of zelfs een semi-diplomatiek karakter hadden. 

Engeland had niet alleen interesse in de financieel-economische toestand 
van de Republiek, zo vlak na de zeven jaar durende Oostenrijkse 
Successieoorlog, maar ook in de vraag hoe betrouwbaar en bruikbaar deze 
bondgenoot was voor Engeland in haar poging greep te blijven houden op 
het Europese vasteland. Deckers dagboek is het concrete bewijs hiervoor en 
mogelijk zelfs het enige dagboek dat we hebben van zon semi-
diplomatieke reis. Het dagboek bevestigt tevens dat Decker zich leende 
voor zulke min of meer ondergrondse (spionage)-activiteiten, op zoek naar 
informatie die voor Engeland van belang kon zijn. 
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Hij praatte dan ook niet voor niets met vele burgemeesters (onder 
andere die van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam), rijke tot zeer rijke 
kooplieden en de invloedrijke kring rond Willem IV. Dat niet iedereen daar 
even blij mee was blijkt wel uit het journaal van Willem Bentinck, heer van 
Rhoon. 'Onze dikke tribuun', zoals Willem IV zijn belangrijkste adviseur wel 
noemde, schreef vlak voor Deckers komst: "Decker staat op het punt 
hiernaartoe te komen. Zonder twijfel met het doel om ondergronds te 
wroeten in de steden van Holland. Hij beschikt daar over kennissen en 
verbindingskanalen die onmogelijk te ontdekken zullen zijn. Hij zal het zo 
spelen dat men het pas in de gaten heeft wanneer het te laat zal zijn." 
Onaangenaam getroffen was Willem Bentinck dan ook toen hij deze zo 
gewantrouwde Decker aantrof bij Willem IV waar deze een door hem 
ontworpen economisch plan aanbood ter vervanging en verbetering van het 
op dat moment zo gehate belastingpachterssysteem. Dit systeem leidde juist 
tijdens Deckers reis tot heftige oproeren in het gehele land. Decker is 
hiervan in Amsterdam ooggetuige geweest. 

Tijdgebonden kijk op de Vechtstreek 

Van 9 tot 17 juni en van 11 tot 19 juli 1748 verbleef Decker in de 
Vechtstreek. Hij reisde daar als een heer van stand met het grote 
admiraliteitsjacht, privé-vaartuigen en koetsen. Hij liet zich, net als de vele 
andere bezoekers voor en na hem die hun indrukken daarbij op schrift 
stelden, meestal in algemene bewoordingen uit over de Vechtstreek en 

Afb. 2 Guntersteio zoals het er uitzag toen Decker het bezocht. Tekening van J. de 
Bever, gedateerd 15 augustus 1747 
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haar buitenplaatsen. De tochtjes door de Vechtstreek naar Loenen of 
Maarssen waren hem aangenaam want "we zagen een groot aantal land
huizen aan beide zijden van de rivier" of "we zagen in het voorbijgaan een 
groot aantal fraaie landhuizen". 

Een enkele maal weidt Decker uit over het huis of de tuin en vertelt hij 
iets over de kostbaarheid of aanleg van het geheel. Maar in het algemeen 
krijgen de buitens de korte typering "a fine house" of "a noble house". 
Diepgaande details worden dus niet vaak vermeld. Toch moeten we de 
opmerkingen die Decker over de buitens maakt niet als oppervlakkig en 
dus onbelangrijk terzijde schuiven. In zijn boek "De buitenplaatsen aan de 
Vecht" schrijft Dr. Renimet van Luttervelt in een anart hoofdstuk over "De 
waardering van de Vechtstreek in de 17, 18 en 19e eeuw". "Bij het 
doorlezen van de reisjournalen van vreemdelingen in ons land", schrijft hij, 
"moet men bedenken dat deze niet als de moderne reizigers reisden, die 
overal het oude opzoeken en vaak ruines belangrijker achten dan een 
gebouw van recente datum". De bezoekers van toen waren - en dat gold 
zeker voor de 17de eeuw en al in mindere mate voor de 18de eeuw - nog 
niet aangegrepen door de Romantiek. Ze hadden een duidelijke voorkeur 
voor het nieuwe, het levende. Dat maakt nu juist hun opmerkingen 
belangrijk, hoe summier en naief ze soms ook lijken voor ons, moderne 
lezers. 

Contactpersonen in Breukelen 

Decker bezocht de buitens om verschillende redenen. Het huis 
Gunterstein bijvoorbeeld werd niet zozeer bezocht omdat Decker het huis 
"noble" vond, maar meer vanwege de bewoner, Ferdinand van Collen, heer 
van Gunterstein en Tienhoven, oud-burgemeester van Amsterdam en een 
jeugdvriend van Decker. Vooral met hem onderhield Decker zich over 
actuele politieke zaken. Hij kwam op Decker over als een verstandig en 
gematigd man. "Als er", zo schrijft Decker, "in de Republiek meer mensen 
met zijn opvattingen waren, dan zouden er wel mogelijkheden te bedenken 
zijn om de staatkundige ziekte van dit moment, die in mijn ogen hopeloos 
is, aan te pakken". Overigens een opmerkelijke mededeling, want juist deze 
Ferdinand van Collen gold onder collega-regenten en de burgemeesters van 
Amsterdam als een politiek buitenbeentje. 

De buitens van de doopsgezinde familie De Haan, met wie Decker een 
zeer oude vriendschappelijke relatie had, vormden aangename logeer
adressen. Deze familie bezat maar liefst drie buitens in de Vechtstreek. 
Gerard de Haan bezat Boomoort, zijn broers Jean het buiten Voortwijck en 
François Vroeglust. Overigens is het vermeiden van de buitenplaatsen en de 
eigenaars een voorbeeld van een summier gegeven dat toch vrij belangrijk 
is; het maakt het beeld weer wat completer. Zo is in het eerder genoemde 
boek van Dr. Remmet van Luttervelt de gehele familie De Haan onbekend, 
evenals het buiten Vroeglust (thans met het adres Herenstraat 87 in 
Breukelen). 
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Sommige buitens zoals Boom en Bosch bezocht Decker als puur toeristisch 
genoegen. Boom en Bosch was op het moment dat Decker het bezocht in het 
bezit van Willem ter Smitten en daarvoor van de heer Boendermaker. De 
aanleg van dit buiten was het meest typerende voorbeeld van een huis met 
een tuin waar de ruimte ontbrak voor het doorvoeren van de elders 
gehuldigde grote barok-principes. De symmetrie van lange assen en 
perspectieven kon hier, mede door de toestand van het te bebouwen 
terrein, niet worden toegepast. Hier moest men vijvers, menagerieën, 
berceaux, prielen en vooral ook beeldhouwwerk, kortom alles wat men aan 
bijwerk kende, samenpersen op een klein stukje grond. Het werd zo met 
recht een buiten waar "Hij die het vermogen van het menselijk begrip, 
Natuur en konst wil zien verenigd in een stip" zijn hart kon ophalen. 

Decker vermeldt zijn bezoek aan Boom en Bosch op 13 juni 1748. "We 
aten", zo schrijft hij, "bij de heer François de Haan, nadat we een bezoek 
hadden gebracht aan de tuinen van een zekere Ter Smitten, voorheen 
Boendermaker. Deze tuinen zijn in het klein de mooiste en kostbaarste die 
men kan vinden, met hun fonteinen en watervallen. Ik trof hier een zekere 
Jo van der Meyden, de oppertuinman". Dat Decker de oppertuinman 
vermeldt mag als bijzonder worden gekenmerkt. Juist deze lieden, die in 
feite verantwoordelijk waren voor het onderhoud van deze fraaie buiten
plaatsen, worden nooit met name vermeld. Hetzelfde geldt overigens voor 
de tuinarchitecten waarvan de meesten, behoudens beroemde uitzonde
ringen zoals Daniel Marot, onbekend bleven. 

Tegenstellingen 

De meeste dagen van Deckers verblijf hier vulden zich zo met bezoekjes 
aan huizen, tuinen, vrienden en kennissen. Daarnaast ondernam men 
tochtjes naar bijvoorbeeld Utrecht en vergat men ook de inwendige mens 
niet, door aan boord van privé-jachten koude maaltijden zoals Vecht-aal te 
nuttigen. De dagelijkse aantekeningen van Mattys Decker aan de Vecht 
vertonen zo een welhaast aangename eentonigheid. 

Maar net als in de rest van zijn dagboek is het ook hier de schijn die 
bedriegt. In Utrecht werden, schrijft Decker, vijf mannen en vijf vrouwen 
als gevangenen opgebracht. Ze werden beschuldigd van het plunderen van 
onder andere pachterswoningen, en werden waarschijnlijk opgehangen. De 
vermelding van zon incident temidden van alle genoegens laat ons, evenals 
zijn gesprekken met Ferdinand van Collen en anderen, een grote belang
stelling voor en bezorgdheid over actuele politieke zaken zien. Het waren 
roerige tijden voor de Republiek, dat ontging ook Mattys Decker in de 
Vechtstreek niet. 
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