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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 De buitenplaatsen langs den Angstel Onder de dorpen, die in de 17de en 18de eeuw rijk metbuitenplaatsen begiftigd waren, bekleedt Baambrugge eeneerste plaats. Men vond er aan de lieflijke oevers van denAngstel niet minder dan ongeveer dertig, de een al mooierdan de ander.                                 : ;_ Het water, dat als een zilveren lint door het landschapslingerde, gaf aan de streek een bijzondere bekoring en hetis niet te verwonderen, dat zij die van plan waren een buiten-plaats te bouwen, zich hiertoe aangetrokken gevoelden. Deweg tusschen Abcoude, Baambrugge en Loenersloot kon indien tijd, door de mooie buitenplaatsen en de daarbij behoo-rende prachtig verzorgde lusthoven, als een van de mooistevan het land beschouwd worden en leverde een schitterendenaanblik op. Des zomers was de bevolking, wanneer de buitenplaatsenbewoond waren, wel

een paar honderd zielen grooter, watmet het gerij der koetsen en het varen der jachten en boeierseen ongemeene levendigheid aan het dorp gaf. De eigenaars waren meestal voorname Amsterdammers,die door hunne verteringen en het onderhoud hunner be-zittingen in hooge mate de welvaart van Baambrugge be-vorderden. Op enkele uitzonderingen na waren zij dan ook zeer ge-ziene gasten. De meesten waren echter ook kooplieden, wantbij verschillende buitenplaatsen behoorden de daarbij ge-legen boerderijen en landerijen, die natuurlijk het noodigeprofijt opgebracht zullen hebben. Soms ging het wel een beetje vreemd toe, maar dit be-hoort tot de uitzonderingen. Zoo was de eigenaar van eender buitenplaatsen er met een meisje van doorgegaan en methaar getrouwd, zeer tegen den zin van de oudelui van hetmeisje, omdat de jongeman Gereformeerd en de jonge dameKatholiek was. De jonge Mevrouw scheen erg

verkwistend te zijn









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 JOtr SLOT ABICOUDE. Na de verbouwing door den Heer Theol. de Leeuw Eenige jaren geleden had ik eene correspondentie metProf. van Recklinghausen den Duitschen, die belangstellendnaar de buitenplaats informeerde. Ik teekende toen bij mijnantwoord een schetsje van het gebouw, dat door hem ophoogen prijs werd gesteld. Wij gaan nu naar lepenburg, een mooi groot gebouw met'2 verdiepingen aan de overzijde van het water. ,,De Triton, die 'k het plein zie voor het huis versieren,,Blaasd Ypenburg zijn lof en Molenaar zijn deugd,,,Die zich als Hofheer vaak op dezen grond verheugd,,En vind zijn wellust in het vrolijk buitenleven&quot;. In het begin der 18e eeuw eigendom van NicolaasMolenaar, doch reeds in 1837 gedeeltelijk gesloopt en alleendes zomers als optrek gebruikt. Thans boerderij. In 1757 werd lepenburg bewoond door een zekere heer

vanBuytene, die Katholiek was en te Abcoude ter kerke ging.Zijne vrouw was echter Gereformeerd en ging ook te Ab-































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1930 24 puteerde ter Staten-Generaal en Kapitein der Burgerij, woon-de op de Kloveniersburgwal te Amsterdam. Hij was gehuwdmet Jac. Constantia Becker en overleed in 1720. Zij waswaarschijnlijk een dochter van een zekeren heer Becker, Lidvan de Staten-Generaal, die ook zijn zomerverblijf te Baam-brugge had. Valkenheining was in 1794 nog in het bezit van de familieValckenier, toen daar Hendrik Hooft Danielsz., Raad teradmiraliteit, ten huize van zijne zuster overleed. In 1837 woonde er de Wed. T. Jas, later de familie deMaret en vervolgens Ds. van Cocvorden Adriani, bekenddoor de groote schenking aan de Vrije Universiteit te Am-sterdam. De buitenplaats is nog geheel in wezen. De tegenwoordigeeigenaar heeft echter den naam veranderd in ,,de Loedse&quot;. Slootivijk werd in 1693 bewoond door Frederik de With, ge-noegzaam bekend uit den roman van ons medelid Mevr.

vanZeggelen: ,,de plaetse aan de Veght&quot;. Het gebouw is na 1890 gesloopt, waarna op dezelfde plaatseen boerderij verrees, eigendom van de R. K. Kerk te Loener-sloot. Geynvliet, omstreeks 1850, bewoond door J. Twisk Cz.;door wiens zorg veel tot verfraaiing en verbetering van denweg naar Vreeland is bijgedragen. 't Slot Loenersloot. In het begin der 18e eeuw werd dooreen zekeren heer van Hoorn, die de heerlijkheid had ge-kocht, getracht om het slot in een buitenplaats te veranderen,bij welke poging hij zijn vermogen verspeelde. Omdat in ditopstel enkel de buitenplaatsen behandeld worden, blijft devroegere geschiedenis van het slot hier achterwege. Het is thans eigendom van Jhr. Martini Buys te Rotterdam. Er blijven nu nog drie buienplaatsen over in of in de nabij-heid van Baambrugge aan den Angstel gelegen en alle drietot boerderij ingericht. Vrederust, thans bewoond door den Heer C. P. de Groot.






