
kerkje mocht, hersteld, blijven staan. In 
den loop van het vorige jaar heeft de 
reclame van persfoto-bureaux en film-
journal bij het huwelijk van de dochter 
van den eigenaar met een franschen 
graaf de publieke nieuwsgierigheid mis
schien ook nog even bij kerkje en slot 
stil doen staan. 

Intussen is de Haar ondanks aUe moei
ten en kosten nooit populair geworden. 

Misschien was de ligging hiervan een 
oorzaak, het meest vermoedelijk het feit, 
dat de uitloopers van het tijdperk der 
romantiek, waarvoor het gevoel bij den 
Nederlander toch al wéinig-ontwikkeld 
was, al ten einde liepen, toen de her
bouw aanving. „Toen de laatste hand 
aan het slot gelegd werd, in 1906, was 
Berlage al met zijn beursgebouw bezig". 

v. C. 

HET HUIS TE NESSE 

ONDER LINSCHOTEN. 

Het voormalige oud-adelijk huis de 
Nes of de Nesse in het land van Mont-
foort in de heerlijkheid den Engh aan 
de Lange Linschoten (gemeente Lin-
schoten) gelegen, was reeds in 1350 als 
ridderhofstad bekend. Het geslacht, dat 
er naar genoemd was, is reeds laitg uit
gestorven. Het huis zelf, dat in het be
gin der 14e eeuw gebouwd moet zijn 
en later verschillende veranderingen 
ondergaan heeft, werd in 1757 door de 
Staten van Utrecht voor afbraak ver
kocht. 

Over een onderzoek naar de funda
menten van dit huis (dat men niet ver
warren moet met de buitenplaats, in de 
17e eeuw door Laurens Reaal op het 
eilandje de Nes of de Nesse in de 
Vecht, onder Vreeland, aangelegd) 
deelt het Nieuws-bulletin van de Ne
derlandse Oudheidkundige Bond van 
Maart 1949 het volgende mede: 

„Een kleine proefgraving door de 
eigenaar (van het terrein) op eigen ini
tiatief ondernomen, toonde reeds, dat 

ter plaatse van het voormalige huis te 
Nesse nog fundamenten te vinden wa
ren. Daar men de steen zeer goed voor 
restauratie doeleinden kon gebruiken, 
werden plannen gemaakt om de funde
ringen bloot te leggen. Aan het uit
breken behoorde echter een onderzoek 
en opmeting vooraf te gaan. 

Dit onderzoek heeft in Juli 1948 
plaats gehad. Het bleek, dat de binnen
muren volkomen verdwenen waren. 
Zelfs de buitenmuren waren hier en 
daar uitgebroken, de oorspronkelijke 
vorm van het Huis te Nesse was een 
tienhoek. Heel spoedig na het ontstaan 
van het gebouw werd tegen een der 
zijden een zware poorttoren gebouwd. 
Aan de tegenovergestelde zijde werd, 
wellicht door een volgende generatie, 
een aan de toren evenwijdige muur op
getrokken, die met twee haaks gerich
te muren op beide einden weer op twee 
zijden van de tienhoek aansloot en op 
deze wijze 4 zijden van de tienhoek 
deed vervallen. In de 16de eeuw ver
dween ook aan de voorzijde de veel
hoekige vorm door rechthoekige over-
bo.uwingen." 

HET HUIS BOOTHSTRAAT 17. 

Het huis aan de Boothstraat, thans 17 
genummerd, waarin het Mathematisch 
Instituut der Rijksuniversiteit is geves
tigd, droeg vóór 1899 het nummer 7 en 
vóór 1891 H 603, zijnde de letter van 

de wijk, waarin het huis stond, en het 
huisnummer van die wijk. In de Sol 
Iustitiae wijdt Mr. J. W . C. v. Campen 
een artikel aan dit pand. Wij ontlenen 
daaraan het volgende: 

De grond, waarop bovengenoemd 
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huis is gebouwd, en het daartoe beho
rende terrein maakten oorspronkelijk 
deel uit van een groot huis met bijbeho-
ren, gelegen in de immuniteit van de 
kapittelkerk van St. Jan. Eigenaar was 
G. van Reede, heer van Drakesteyn. Dit 
perceel strekte zich uit van het Jans
kerkhof tot aan de Voorstraat. Het 
werd aan de Westzijde begrensd door 
een perceel van gelijke lengte, dat in 
1858 in bezit kwam van Dr C. Booth. 
Deze had dit naastliggende perceel ge
kocht met de bedoeling een deel daar
van tot straat te bestemmen en een 
ander deel te verkavelen en met huizen 
te doen bebouwen. 

G. van Reede was tot medewerking 
bereid en stond een strook van zijn 
grond af met bestemming tot straat. Het 
aan die (Booth)-straat gelegen gedeelte 
tussen de Voorstraat en de nu nog be
staande poort verkocht hij in twee delen, 
elk aan een „metselaer", bouwkundige, 
zouden wij zeggen. Het aan de poort 
grenzende deel kwam in bezit van de 
„metselaer" G. van Vianen, die het door 
hem gekochte weer in twee (ongelijke) 
delen splitste. Op het grootste daarvan, 
vlak naast de poort bouwde hij een huis 
(dat de plaats van de tegenwoordige 
percelen 13 en 15 besloeg). Het andere, 
kleinste, verkocht hij als onbebouwd erf 
aan Thomas van Wijckersloot; het werd 
24 Dec. 1662 aan de laatste getranspor
teerd. Deze liet toen (misschien wel door 
genoemde van Vianen) op dit nog 
ledige terrein het huis bouwen, dat nu 
het nummer 17 draagt. 

Van Wijckersloot bewoonde het huis 
zelf; hij overleed er op 17 Oct. 1670. 
Zijn weduwe, Aletta Maes, bleef het 
niet bewonen (zij overleed in 1679 „op 
de Neu" ) . Het zal dus verhuurd gewor
den zijn; bewoners zijn echter niet be
kend vóór 1715. In dit jaar werd het 
huis door de voogden van de achter

kleinkinderen van Van Wijckersloot 
voor de helft verkocht aan Willem de 
Ridder, kanunnik van St. Marie, die 
reeds voor de andere helft eigenaar was 
en er ook woonde; het transport had 
plaats 18 Oct. 1715. Hoe lang W . de 
Ridder er nog gewoond heeft, is niet 
met zekerheid bekend; tot 1724 komt 
hij in de „Naamwijzer" voor als kanun
nik, — een woonplaats wordt niet ver
meld. 

Eerst ruim een halve eeuw later is er 
een andere eigendomsovereenkomst te 
vinden: op 3 Nov. 1768 had de over
dracht van het huis plaats namens Mr 
Jan Pieter de Ridder aan Mr Nicolaas 
Kien Jr., kanunnik van St. Jan. J. P. de 
Ridder was advocaat voor het Hof van 
Utrecht en heeft, volgens de ,.Naam-
wijzen!' van 1765 af in het huis ge
woond. De nieuwe eigenaar, Mr N. 
Kien, die eveneens advocaat voor ge
noemd Hof was, heeft volgens genoem
de „Naamwijzer" van 1769 tot 1787 in 
de Boothstraat gewoond. 

Mr N. Kien — toen nog kanunnik 
en ook ontvanger van de lijf- en andere 
renten der provincie, verkocht het huis 
aan Anna Maria van Piasburg, weduwe 
Swemmelaar, vrouwe van Hardenbroek; 
het transport had plaats 29 Jan. 1788. Zij 
liet al haar bezittingen na aan haar 
zoon Mr Joachim van Vliet. 

Wie na hem eigenaar geweest zijn, is 
hier niet bekend. Het oudste bevol
kingsregister (1830) noemt als bewoners 
Willem George Frederik van Sorgen en 
zijn vrouw Adriana Maria Servaas du 
Marchie met vier kinderen, een knecht 
en een meid. Zij woonden daar in 1840 
(bevolkingsregister) nog met twee kin
deren en twee dienstboden. Volgens ge
noemd register van 1850 woonde er 
toen Catharina Johanna Heemskerk met 
drie dienstboden. 
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