
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 P o 3. 1) E U afb. 1 Deel van de Nieuwe kaart van Mijnden enz., uit ca. 1710. 24



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 Heerenhuyzingen en Boerenhofstedesaan de Angstel 1816-1820 Onlangs ontving de heer Lisman van mevrouw S. te D. een grootboek vanhaar bet-over-over grootvader Dirk de Groot (1753-1825) metselaarsbaas teBaambrugge. Het grootboek, in perkament gebonden en sluitend met vier leren veters, werdbijgehouden van 1816 t/m 1820 voor de firma Dirk de Groot en Zoon.Uit de op zichzelf droge boekhouding doemt een tijdsbeeld op dat de moeitewaard is vastgelegd te worden. Er blijkt niet zo veel bekend te zijn over de situatie van buitenplaatsen enboerderijen langs de Angstel in die tijd. J.G.Th. Grevenstuk beschreef in hetjaarboekje van Niftarlake van 1930 wat er van een aantal vaak reeds verdwenenbuitenplaatsen bekend was en in 1931 en 1942 voegde A.F. van Goelst Meyerdaar nog het een en ander aan toe. Grevenstuk haalde voor wat de 19e eeuwbetreft in

hoofdzaak J.B. Christemeyer aan die in 1837 in zijn wandelgids &quot;HetLustoord tusschen Amstel en Grebbe deel I&quot; vermeldt wat er langs de Angstelvoor interessants te zien viel. Voor wat de 18e eeuw betreft putte Grevenstuk zijn kennis voornamelijk uithet plaatwerk Hollands Arcadia dat weer een eeuw eerder, in 1730, doorAbraham Rademaker was vervaardigd, en uit De Vroedschap van Amsterdamvan de hand van J.E. Elias. Schrijver dezes heeft een 18e eeuwse kaart erbijgenomen waarop de hier beschreven buitenplaatsen bijna allemaal voorkomen.Afbeelding 1 geeft een deel weer van de kaart welke uit ca. 1710 dateert endie werd gemaakt door P. Schenk en uitgegeven door de weduwe van NicolaasVisscher te Amsterdam. Zij droeg de uitgave op aan mr. Jeronimus de Hazede Georgio, Heer van Mijnden en burgemeester van Amsterdam. De titel vande kaart is &quot;Nieuwe kaart van Mijnden en de 2 Loosdrechten,

Midtsgadersvan 's Graveland, nevens het Gerecht Breukelen, en Loendersloot etc&quot;. Dezekaart komt vrijwel overeen met de kaart van Amstelland door Gerrit Drogen-ham ca. 1700 vervaardigd. Een detail daarvan is afgebeeld op blz. 64 van&quot;Abcoude en Baambrugge 900 jr&quot;, 1985. Een wellicht nog interessantere kaartis die waarvan afb. 2 een indruk geeft. Dit is de Oorlogs Situatie Kaart, vande hand van P.A. Ketelaar, die het gebied van de WaterMnie omvat van deLek tot de Zuiderzee. De opname werd verricht tussen 1770 en 1780. Zieverder &quot;De Vechtstreek&quot; van M. Donkersloot-de Vrij blz. 113. Daarop is o.a.Lindenhoff vermeld met daarnaast Elsenbos; mogelijk is dat het nog bestaandehuis tussen Postwijk en Lindenhoff. 25



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 afb. 2 Deel van de Waterliniekaart van Ketelaar uit 1770-1780 (ARA DenHaag). 26





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 R.k«d^l|g|^^^ Polder afb. 3 Deel van de Topografische Stafkaart uit 1967. 28



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 afl 8.-. per bak afl 4.-. per ton afl 7.18. afl 2.18. afl 3.-. 2 bakken (schepen?)zand17% ton zemend (cement) 1 plaat voor de schoorsteen (ijzer?) swartsel verf/muurswart besems, boenders, wit kwasten De hele bouw of verbouw kwam op fl. 1.316,-. Opmerkelijk is dat er bij staat&quot;Bestek van Viervant fl. 12,-&quot;. Dit kan alleen de architect Roelof RoelofszViervant zijn die in 1819 overleed, want de overige bouwmeesters in de familieViervant overleden veel eerder. Naast het bestek zal hij ook wel de bouw-tekeningen gemaakt hebben. Buiten het gewone metselwerk voerde de firma ook allerlei andere werkjesuit zoals het leggen van bestrating, het schoonmaken van goten en regenbak-ken, het repareren van de pomp en van water aan- en afvoeren, het legen vande &quot;stinkput&quot;, het leggen en repareren van het riool (&quot;riejoiel&quot;), het vegenvan de

schoorsteen, het weghalen en weer neerzetten van de &quot;kaggels&quot;, hetlaten repareren van kachels bij de kachelmaker in Amsterdam, het witten vanbinnen- en buitenmuren en het zwart maken van de onderkant van buiten-muren. Bij Donkervliet wordt genoemd het &quot;blauw maken van het tuijnmans-huijs&quot;. Andere werkzaamheden, die eveneens regelmatig terugkomen, zijnvoor ons wat merkwaardiger zoals het afboenen van daken en muren; het metschuurstenen schuren van de &quot;marmelle&quot; vloeren en het verjagen van &quot;vleeder-muijzen&quot;. Naast last van vleermuizen had men kennelijk ook te doen met&quot;rotten, muijsen en mieren&quot; waarvan de toegangswegen herhaaldelijk wordendicht gemaakt. Een schrijver dezes onbekend gebruik is het jaarlijks in degoten leggen van planken zo rond 1 maart en deze weer verwijderen in novem-ber. Wellicht deed men dat om de goten te beschermen als men

er in liep ombladeren te ruimen. Voor de kerk van Baambrugge werd ook gewerkt alsgrafdelver zoals blijkt uit de vele vermeldingen &quot;een graft digt gemaakt&quot;.Hoewel de betaling meestal met geld gebeurde, wordt een enkele maal meldinggemaakt van schuldvereffening met 24 eieren. Op Paddenburg werd 2 juH1820 een oude steektrap ingenomen a fl. 6,- voorts 1 vast raam met luiken afl. 5,- en een &quot;koop rommeling&quot; a fl. 6,-; met de &quot;zalemaker&quot; werd daargekocht: drie bomen met appelen a fl. 20,-. Het mooiste is de volgende zin:&quot;en twee jaar koffie/thee gedronken als ik bij U ed werkte fl. 2.-.8.&quot;.Bij een ander. Dirk Loenen, werd de vordering omgezet in een &quot;Hipoteekvan fl. 300,-&quot;. Ook werd wel teruggenomen hardsteen en marmer verrekend. Middels posten voor simpele leveringen wordt men gewaar wat men met kalkdeed anders dan metselen of witten. Men schrobde er de straten en

vloeren 29



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 mee, kalkte de vruchtbomen tegen ongedierte, en gebruikte het bij de slacht.Daarvoor kocht men een kop, spind, zak of ton fijne, &quot;gesifte&quot; of grove wittekalk. Er gingen 5 kop in een spind en 20 spind in een hectoliter. Een zak ofton kalk is mogelijk gelijk aan een hectoliter. Uit de beschrijving van de werkzaamheden blijkt vaak welke gebouwen enbouwsels op de plaats aanwezig waren. De noordelijkst vermelde plaats is Oud Geijn gelegen aan de westzijde van deAngstel ten westen van de molen. De eigenaar was gedurende de beschrevenjaren (1816-1820) de heer Immes terwijl in 1818 de naam Bijleveld opduiktals mogelijk de tuinman of de huurder van de boerderij. Er is sprake vanreparatie aan het dak van de &quot;heerehuijsinge&quot; en aan dat van de boerderij inelk jaar terwijl de &quot;tuijnman&quot; zo nu en dan kalk komt halen.Nu ligt op die plaats nog een

mooie oude boerderij. Aan de oostzijde van de Angstel lag Meerleveld dat met die naam genoemdwordt doch er wordt slechts over &quot;de baas&quot; of'de tuijnman&quot; geschreven in1816 en 1818 die wat kalk komt halen. Mogelijk was het huis toen reedsafgebroken en woonde alleen een tuinman nog op de plaats.Aan Ipenburg werd meer gedaan en het was duidelijk nog een volledig ingebruik zijnde buitenplaats met een &quot;heerehuysing&quot;, een boerderij, een&quot;koe(t)shuys&quot; en een tuinmanswoning. De eigenaren waren de heren VanVoorthuysen en Vermoolen terwijl in 1816 en 1817 de heer Gilhuijs of Gilde-huijs als huurder voorkomt. Op Herengracht 388 woonde in die tijd HermanusGilhuys, mogelijk dezelfde. In 1818 t/m 1820 was het de heer Frasienet ofFrasiemet degeen die de rekeningen kreeg. Een C.M. Fraissinet woonde ca.1837 op Herengracht 422. In 1818 kreeg Pieter Vermoolen een rekening voorde

&quot;Suykerij Fabriek&quot; maar niet duidelijk is waar die stond en of de tweeVermoolens dezelfde zijn. Er is nooit iets nieuws in de wereld want in 1816 reed de boer &quot;een hek pilasterstuk aan de overzijde&quot;. Daar Ipenburg aan de westzijde van de Angstel lagwas er wellicht een hek met pilasters aan de oostkant voor een stuk land aandie kant. Het zou een hek van een verdwenen buitenplaats kunnen zijn, diebij Ipenburg getrokken was. Christemeyer heeft het in 1837 over &quot;de laan&quot;van Ipenburg zonder te vermelden of deze dan oost of west van de Angstel hgt.In 1816 werden wijnstukken in de kelder weggebroken, een mededeling dieniet erg goed te duiden valt. Om het huis lag een straatje dat wordt &quot;uitgekrabten ingekalkt&quot;. Meestal lag zo'n straatje van gele klinkertjes tegen de muur enwas dat een meter breed en diende het om opspatten van modder te voorkomenbij een regenbui. De heer Frasienet had

natuurlijk een Booy (dienstbode) voor wie in 1818 inde achterkamer &quot;een sekreet&quot; werd gemaakt keurig afgezet met 40 witte tegels. 30





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 In 1819 werd voor fl. 1316.16 werk aangenomen waarbij het bestek werdgeleverd door Roelof Viervant zoals hierboven bij de lijst van gebruikte bouw-materialen reeds vermeld. Of deze nieuwbouw aan het huis plaatsvond of dathet een nieuw tuinmanshuis of een boerderij betreft wordt niet duidelijk. Hetaantrekken van een bouwmeester als Viervant kan op nieuwbouw aan hethuis duiden. afb. 4 Het nog bestaande huis Lindenhoff ca. 1920 (foto RAU). Lindenhoff bestaat nog (afb. 4) en heeft zo te zien sinds de verbouwingen uitde hier besproken periode weinig wijzigingen aan het bouwvolume meer onder-gaan. Het huis bestaat uit twee evenwijdig aan de straat gelegen bouwdelenmet daarachter twee haaks daarop gebouwde achterhuizen, alles onder vierdaken. In het trappenhuis is nog het fraaie wat drukke stucwerk aanwezig uitde hier beschreven tijd. In de gang in het

onderhuis liggen marmeren vloerpla-ten en de wanden van deze gang zijn geheel betegeld met de oorspronkelijkeoude witte tegels. Het huis doet nu dienst als kantoor/woonhuis van de trans-portonderneming Gentenaar. Postwijck, de volgende herenhuizing, behoorde van 1784 tot 1864 aan eerstWouter Zeelt en daarna aan zijn weduwe Johanna Judith Zeelt. In de rekeningen 32



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 wordt zij steeds &quot;mejuffrouw de Weduwe van de heer W. Zeelt&quot; genoemd.Bij het huis was een boerderij, een tuinmanshuis en een paardestal benevens&quot;een perzike, een pere en een broeierij kast&quot;. Voorts is sprake van reparatieaan het dak van de mangelkamer alsof die apart staat.Op de boerderij woonde de familie Vogel in 1819. Het nog bestaande huis met de fraaie tuin wordt gebruikt door Copharm b.v.als kantoor en toonzaal (afb. 5). afb. 5 Achterzijde van het huis Postwijck ca 1910 (foto RAU). De volgende plaats, Vreederijk, nu boerderij, werd in 1816 door de weduwe Simmel bewoond, waarschijnlijk als huurster, want de heer Beeneker kreeg alle jaren rekeningen voor Vreederijk en de weduwe treffen wij later nog op het &quot;plaassie Rusthoff' en het &quot;plaassie Vrederust&quot;, aan. In 1817 werd het ijzeren hek gerepareerd. In 1820 werd er

iets wonderlijks opgericht. De Groot metselde een voet onder de &quot;Perreplu&quot; en hielp deze opzetten. Wat moet men zich daarbij nu voorstellen? Zoiets als op afb. 6?                                                                                     - 33













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 de bengel staat&quot;. Een bengel was de klok op het dak waarmee de schafttijd voorhet tuinpersoneel werd aangekondigd. Aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal staat nog de boerderij NieuwPaddenburg op oud Paddenburgse grond, die voorheen ver naar het oosten door-liep. Naast Paddenburg ligt Geynwijk waarvan de oude &quot;heerehuysing&quot; nog bestaat. Op 30 maart 1816 werd het huis voor de eigenaar de heer Sanderson gepleisterd en gewit en dat laatste werd in 1820 nog eens herhaald. Veel meer worden wij niet gewaar uit de rekeningen. In &quot;Plaatsen aan de Vecht en de Angstel&quot; staat de verder bekende geschiedenis beschreven. Op de plaats waar tot voor een tiental jaren de zuivelfabriek Moba was gevestigden nu chemische reiniging Unicum lag vroeger de plaats Landlust. Deze behoordein de beschreven periode aan of werd

gehuurd door de heer Pieter Nagel. Er lageen koepel naast en een tuinmanswoning met stal, ook hoorde er een boerderijbij zoals steeds bij de grotere plaatsen. Men kweekte perziken in de perzikkast inde broeierij (= warme kas). De plaats had een hek op een stenen dam en eengemetselde muur langs de sloot hetgeen blijkt uit de daaraan verrichte reparaties.De marmeren gangvloer was in 1819 verzakt want die werd toen verhoogd en deplaten recht gelegd. Misschien daardoor had men veel last van mieren en De Grootwas een dag lang in de weer alle kieren &quot;zoo veel digt te maken als doenlijk&quot;.Grevenstuk meldt dat de plaats eertijds mr. Gillis Valckenier toebehoorde evenalshet nabijgelegen Geijnwensch. Beide plaatsen vererfden in 1782 aan zijn broerJan Wouter Valckenier van wie zij in 1785 vererfden op zijn vrouw. Na haar doodin 1789 erfden haar schoonzuster Anna Marie Duquesne-Valckenier en diens zoonJean Philippe

Duquesne zowel de plaatsen als de heerlijkheid Bruchem. Hij over-leed ongehuwd in 1795 waarna zijn broer Gillis Duquesne het bezit verkreeg. Dezewas in 1796 te Baambrugge, voor de tweede maal, 49 jaar oud, getrouwd met de23-jarige Johanna Adriana Haack. Hij was Raad en Schepen van Amsterdam enverdiende de kost als assuradeur en hd van de firma Valckenier en Duquesne teAmsterdam die in obligaties op suikerplantages in Suriname handelde. Voorts washij eigenaar van de Surinaamse plantage Landlust, eerder eigendom van zijn broerJean Philippe. Wij gaan hierop wat dieper in omdat in de rekeningen sprake is van de &quot;boereplaatsLandgenoiegen van de Heer G. Duquesne&quot; (afb. 9) en van de plaats Groenewoutdie ook van hem was, terwijl er kennelijk een relatie bestond met Landlust. Hetis waarschijnlijk dat Pieter Nagel Landlust huurde van G. Duquesne. Deze ver- 39



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 o afb. 9 De steiger van boerderij Landgenoegen eind 18e eeuw (foto RAU).



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 huurde in ieder geval Groenewout aan &quot;De gezamenlijke uitregtze Schippers&quot;.Deze onderhielden daar een paardestal voor de jaagpaarden van de trekschui-ten op Utrecht en Amsterdam (afb. 10). In 1820 werd de rekening gestuurd aan &quot;mevrouw de Weduwe van de heerG. Duquesne, heer van Brughem&quot; en inderdaad Elias meldt dat hij op 19februari van dat jaar overleden is. Grevenstuk schrijft dat Landlust later als wisselplaats voor de jaagpaardenwerd gebruikt; mogelijk berust dat op een vergissing en bedoelde hij Groene-wout of Schoonzigt. Of Geijnwensch in 1816 nog in Duquesne bezit was is onzeker, mogelijk wasdie plaats toen al verkocht. Het fraaie hek van Geijnwensch dat Grevenstukin 1895 nog trachtte te behouden is spoorloos verdwenen. In 1816 en 1820gingen de rekeningen naar de heer C. Stofft en in 1817 en 1819 naar de weduwemr.

Hendrik Rogh of Rogge. Uit de omschrijving is niet af te lezen wie huurder en wie verhuurder was. In1816 werd gewerkt aan de herenhuizing, de tuinmanswoning, de stal metkoetshuis, de menagerie, het duivenhok, de boerderij, de koepel en het hek.Ook werd de slingermuur in de tuin (voor leibomen die veel warmte nodighebben om vrucht te dragen) verhoogd. Op 14 maart 1818 woei het zo harddat de schoorsteen van de tuinmanswoning omviel en het dak beschadigde netals op Ipenburg. Bij de boerderij werd dat jaar een koelbak, afgezet met 93 &quot;verglaasde bakken&quot;,gemaakt en een voet onder de &quot;karremoolen&quot;=(boterkarn) gemetseld. Moge-lijk was deze laatste een grote karn die met paardekracht aangedreven werd.In 1819 liet mevrouw Rogh het sekreet wegbreken en een nieuwe &quot;tregtelstellen&quot;, modernisering van het sanitair zoals elders reeds beschreven. In 1820werden gaten voor de wijnstokken

gemaakt voor de heer Stofft en de vraagdoemt op of dat in de kelder was voor de flessen of buiten voor de druivenran-ken. Tussen Landlust en Kroonesteyn lag ook de buitenplaats Welgelegen waarmeeiets bijzonders aan de hand was. Deze strekte zich uit van de Vecht tot aande Kromme Angstel. Aan de Vecht stond het huis, reeds lang verdwenen, enaan de Angstel een koepel naast een groot hek op een dam met een huisjeerbij. Welgelegen was aangelegd door J. van der Tuuk, een Leidse lakenreder,en in de jaren 1816-1820 in bezit van Jan Batista van Geulen, (tl820), die in1782 huwde met Anna Maria Ide van Baerle en later met Theodora ChristinaBouvij. Hij was regent van het R.K. Maagdenhuis te Amsterdam en woondeop Herengracht 596 van 1785-1801. Zijn weduwe trad weer in het huwelijkmet mr. Andreas Anthomus Reael, die door Christemeyer in 1837 als eigenaar 41



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 6, afb. 10 De jaagschuit tussen Amsterdam en Utrecht op de Angstel eind 18e eeuw (foto RAU).





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 afb. 11 en 12 Het oude Donkervliet vlak voor de afbraak met de toen nogbestaande koepel (foto RAU). 44





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 de heer Bassie in huur bij Kornelis de Graaff en een tweede boerderij vanhem gehuurd door Willem Oudenrijn. In 1818 blijkt daar een schuitenhuis bijaanwezig te zijn geweest waarvan de pannen werden gebruikt voor het verwulft(gewelf) van een dam. Het huis Schoonzigt &quot;bij de schippers&quot; van de heerVoormeulen bestaat nog als boerderij nabij het oude Landlust. Er blijkt eenpaardestal bij gestaan te hebben, mogelijk voor de trekpaarden van de beurt-schuit van Amsterdam. De reeks beschrijvingen van de verschillende buitenplaatsen overziende ontkomtmen niet aan de constatering dat het direct na de Franse tijd met de buitenplaat-sen nog niet zo slecht gesteld was. Er werden per jaar flinke bedragen aanonderhoud uitgegeven en dan zien wij hier alleen de kosten voor de metselaar.Meestal werd een manjaar of meer aan dit werk besteed naast de steeds

aanwe-zige tuinman en ander personeel. De aftakeling lijkt zich langzaam te hebbenvoltrokken en was waarschijnlijk eerder een natuurlijk verlopend slijtage procesomdat er alleen buitenplaatsen verdwenen en geen nieuwe gesticht werden.De mode werd bouwen en wonen op het zand en men keerde het open weidelandschap de rug toe. Eerst de laatste vijftien jaar lijkt zich een kentering voorte doen en worden oude buitenplaatsen en zelfs boerderijen hervormd totgewilde behuizingen voor gewezen stedelingen. Een boeiende pendelbeweging. Loenen 1989                                                                         E. Munnig Schmidt Bronnen: 1.  Buitenhuis, T., Redactie Soeticheydt des Buitenlevens. Buitenplaatsen langsde Vliet en omgeving, Delft 1988 (pag. 56). 2.  Carasso, D.G. e.a., Abcoude en Baambrugge 900 jr 1985 (pag. 64). 3.  Christemeijer, J.B., Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe deel I, Schoon-hoven 1837 (pag. 25 t/m 38). 4. 

Donkersloot-de Vrij, M., De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenisvan het landschap, Weesp 1985 (pag. 113). 5.  Ehas, J.E., De Vroedschap van Amsterdam, Haarlem 1903-1905. 6.  Goelst Meyer, A.F. van, Jb. Niftarlake 1931 (pag. 1-9). 7.  Grevenstuk, J.G.Th., Jb. Niftarlake 1930 (pag. 5-25). 8.  Munnig Schmidt, E. en A.J.A.M. Lisman, Plaatsen aan de Vecht en deAngstel 2e druk, Alphen a/d Rijn, 1985 (pag. 188, 190, 192, 194). 9.  Rademaker, A., Hollands Arcadia, Amsterdam 1730. 10. Wijnman, H.F. e.a., Vier eeuwen Herengracht, Amsterdam 1976. 46


