
MAANDBLAD VAN „OUD-UTRECHT" 
VEREENIGING TOT BEOEFENING EN TOT VERSPREIDING VAN DE KENNIS 

DER GESCHIEDENIS VAN DE STAD EN DE PROVINCIE UTRECHT 

JUNI 
1951 

ONDER REDACTIE VAN s 
J. VAN STAVEREN 

24e JAARGANG 
N° 6 

UITGAVE DER VEREENIGING. ADRES : W. DE ZWIJGERSTR. 8, UTRECHT 

EXCURSIE NAAR KASTEEL SYPESTEYN. 

Hierbij heeft het bestuur het genoegen ter kennis van de leden 
der vereniging te brengen, dat op Zaterdag 7 Juli a.s. een excursie 
zal worden gehouden naar Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht. 

De regeling is als volgt gedacht: 
De deelnemers verzamelen zich op het Janskerkhof te Utrecht, 

om 1.45 uur. Om twee uur wordt vertrokken in gereserveerde auto
bussen. De rondleiding zal geschieden onder deskundige leiding in 
groepen van 25. Als een groep het kasteel bezichtigt zullen de 
overige deelnemers zich in de tuinen kunnen ophouden. Er zal ge
legenheid zijn ergens een kopje thee te drinken en over Vreeland 
keren we naar Utrecht terug, waar wij om 5.30 à 6 uur weer 
denken aan te komen. 

De deelnemersprijs bedraagt ƒ 1,75; voor hen die met eigen auto 
gaan ƒ 0,50. Deelnemerskaarten dienen afgehaald te worden bij 
het agentschap van de Ned. Handelsmaatschappij, Janskerkhof te 
Utrecht, tot uiterlijk 4 Juli, tegen contante betaling van het ver
schuldigde bedrag. De buiten Utrecht woonachtige leden, die niet 
in de gelegenheid zijn de kaarten af te halen kunnen het verschul
digde bedrag overmaken op de girorekening nr. 11623 van deze 
instelling. 

Namens het bestuur: 

J. D. M. BARDET. 
T H . A. H O O G . 

S Y P E S T E Y N 
Ter inleiding op onze excursie van 7 Juli a.s. naar het kasteel 

Sypesteyn bij Loosdrecht mogen volgende gegevens dienen, groten
deels ontleend aan een beschouwing van H, van Booven in Ons 
Eigen Tijdschrift van September 1925 en aan het Kastelenboek der 
Provincie Utrecht, 2e druk. 

Sypesteyn werd volgens oude beschrijvingen in 1288 gesticht door 
Willem Nicolaesz van Sype, genaamd Hallinc. Naar zijn geslacht 
kreeg het slot den naam Sypesteyn. In 1400 horen we reeds van 
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verwoesten en herbouwen, wat later nog meermalen heeft plaats 
gehad. De laatste van het geslacht, die het kasteel bezeten heeft, zou, 
volgens van der Aa (Aardrijksk. Woordenb. X) Aert van Sype
steyn geweest zijn, na wiens overlijden in 1589 het overging op 
Gijsbert van Argijn. Volgens de overlevering was het in het jaar 
te voren min of meer verwoest door de inwoners van Nieuw-Loos-
drecht, die met hun pastoor op één dag tot de Reformatie waren 
overgegaan en er niet over te spreken waren, dat de Heer van den 
Sypesteyn voorlopig aan het oude geloof trouw wenste te blijven. 

In 1633 vinden wij Dirck Ploos van Amstel met de heerlijkheid 
beleend. W a s het wederom een lid van het oude geslacht — C. A. 
van Sypesteyn, heer van Hillegom —, die de ruïne in 1655 weer 
enigszins als een „huysinge" liet inrichten en er waarschijnlijk des 
zomers woonde? Ook dit gebouw verdween in het rampjaar 1672, 
toen de Fransen moordend en plunderend in deze lage landen 
ronddoolden. Alleen de slotkapel, de zogenaamde „Capelle van 
der Sype", in de H e eeuw gebouwd en in de 15e nog vergroot 
door de tegenwoordige kerk en den fraaien toren, hield de her
innering levendig aan de Heren van Sypesteyn. 

Het waren overigens leden van zeer verschillende geslachten, die 
zich in den loop der tijden Heren van Sypesteyn noemden. In de 
18e eeuw komt b.v. als zodanig voor Johan Frederik Godfried 
baron van Freisheim. Afstammelingen van dezen eigenaar verkoch
ten in 1804 het goed, dat toen uit niet veel meer dan een huis, een 
boerenwoning en wat land bestond, aan een boer, die verdere 
verkaveling in de hand werkte, zodat in het midden der 19e eeuw 
alleen nog de poort met de verweerde wapens van het geslacht van 
Sypesteyn overbleef. Omstreeks 1850 is ook deze poort gesloopt. 
Vele van de schilderachtige huisjes van Nieuw-Loosdrecht bevat
ten nog ,,reuzenmoppen", afkomstig van de achtereenvolgens 
gestichte, verwoeste, herbouwde en opnieuw verwoeste huizen 
Sypesteyn. 

In het allerlaatst der 19e eeuw brak een nieuwe periode aan. 
Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn koesterde den droom het voorva
derlijk slot te doen herrijzen en deze droom ging door zijn vast
houdende belangstelling in vervulling. In 1899 begonnen werklieden 
den grond rondom de rechts van den straatweg van Hilversum 
naar Nieuw-Loosdrecht, kort voor den kerktoren staande huisjes 
om te woelen en ook de spoedig daarop aangekochte, meer verwij
derde stukken weiland: de fundamenten van de zware slotmuren 
kwamen bloot te liggen voor geruimen tijd. Wan t eerst werden 
in het rond een park en vijvers aangelegd: de bomen sloegen in 
dien vruchtbaren bodem prachtig aan. De heer van Sypesteyn had 
tijd, nam den tijd, ook met zijn aankopen van grond. Toen in 1911 
met den wederopbouw van het kasteel begonnen werd, kwam het 
midden in het tien jaren oudere park te staan. 

De herbouw had plaats in den stijl van het einde der 15e eeuw. 
In de Middeleeuwen was de Sypesteyn met de vele bijgebouwen, 
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ophaalbrug en torens veel groter en vooral zwaarder geweest, zoals 
de fundamenten, op de harde zandplaat in het veen prachtig be
waard gebleven, aanwezen, maar ook in den tegenwoordigen staat 
maakt het herrezen slot een geduchten indruk, geloofwaardiger ook 
dan het gerestaureerde de Haer, waar in 1906 de laatste hand aan 
gelegd was. De brede buitengracht, die ver buiten den tegenwoor
digen straatweg de sterkte omsloot, is echter niet teruggevonden. 

De heer van Sypesteyn, zelf schrijver van een uitstekend boek 
over Oud Nederlandsche Tuinkunst, liet bij den geleidelijk vot ie
renden herbouw, een aantal tuinen aanleggen van verschillenden 
stijl In het park zijn 250 verschillende boomsoorten aanwezig. 

Ook als verzamelaar van oudheden had Jhr. van Sypesteyn 
naam. In het herstelde gebouw bracht hij zijn steeds aangroeiende 
collectie onder Wie thans in het Museum geworden kasteel rond 
qaat aanschouwt er oude wapens uit de 15e—17e eeuw, meubelen 
uit de late middeleeuwen tot Louis XVI toe, beeldhouwwerk uit 
verschillende perioden, schilderijen van van Heemskerck, Cornells 
Enqelbrechtszn, Cornelis van Haerlem, den meester van de Magda-
i " I „ „ J , v a n Antwernen Nicolaas Maes. Moro, Frans van lena-ieyeuue »^n n i U w u ^ u , f*«.«««« t™.««. 
Mieris Alb Cuyp, van der Helst, Moreelse, Cornells 1 roost e.a. 
Anderen zullen bijzondere belangstelling hebben voor de fraaje 
collecties geëmailleerd en blauw chineesch porcelein, het , chme de 
commande", op bestelling door de O.I. Compagnie in China ver
vaardigd het delftsch aardewerk en het inlandsche porcelein uit 
Weesp, Loosdrecht en Ouder-Amstel. En zovele andere schone 
zaken. 

Ihr van Sypesteyn heeft nog verscheidene jaren des zomers op 
het herleefde slot gewoond. In 1937 is hij overleden. Bij het eerste 
bezoek van Oud-Utrecht aan de Sypesteyn in 1931 hebben de 
leden nog het genoegen gehad, persoonlijk door hem rondgeleid 
te worden.  

NOG EENS HET JODERIJTJE. 
Van den heer J. H. Abelmann, Bakkerstraat 8, ontving ik naar 

aanleiding van mijn artikeltje in het nummer van April 1.1. mede-
deelingen omtrent een vondst in het Joderijtje, gedaan in het 
voorjaar van 1945. De heer Abelmann is toen met eenige anderen 
voor tijdverdrijf aan het graven geweest in een van de oude huisjes 
aan den oostkant, ongeveer midden tusschen Oudegracht en Lange 
Elizabethstraat. 

Het gezelschap vond onder den ouden tegelvloer een vrij zwaar 
stuk muur. Dit was kennelijk geen fundeering: er was b.v. een 
duidelijke dagzijde aan (de oostkant), en ook was er geen enkele 
aanwijzing, dat er nog iets op had gerust. Het materiaal bestond 
uit reuzenmoppen, die zoo los zaten, dat ze zich praktisch als 
blokken uit een doos lieten opnemen. De bovenkant van den muur 
was ong. 1 meter onder den tegelvloer, de oostkant ong. 1 meter 
van den westmuur van het huisje af. Het object is over ong. % meter 
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